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 ُم٘مدُم٦م اعمريمز:

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ذم ذم دمّدد ُمستٛمر ُمل ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمنميٗم٦م اإلُم٤م إّن اًمؽماث اًمِمٞمٕمل

إمم ُمرايمز  اإلؾمالُملًمٚمٕم٤ممل  إيّم٤مًمفخمتٚمػ اعمٞم٤مديـ واألصٕمدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وحيت٤مج 

 إمم اًم٘م٤مريء اًمٙمريؿ. وإيّم٤مًمفوُم١مؾمس٤مت شمرقمك هذا اجل٤مٟم٥م وشم٘مقم سمٜمنمه 

 ذم وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ اهتّؿ ُمريمز اًمٜمجػ األذف ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتقصمٞمؼ واًمٜمنم

اًمٜمجػ األذف سمٜمنم اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل هلذه اعمديٜم٦م اعمب٤مريم٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم 

اعم٤ميض واحل٤مرض قمغم رومد اًمٕمٚمقم اإلٟمس٤مٟمّٞم٦م سمٛمختٚمػ اًمٜمٔمري٤مت ؾمقاء ذم شمراصمٝم٤م 

اعمخٓمقط وم٠مطمٞم٤مه اعمريمز سمقاؾمٓم٦م اعمقؾمققم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمؿ ـمبع ضمزء ُمٜمٝم٤م، أم ذم 

ِمٙمؾ ؾمٚمسٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم يمّؾ قمٚمؿ. شمراصمٝم٤م احلدي٨م ومح٤مول اعمريمز أن يٜمنمه سم

 ٟمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوّم٘مٜم٤م خلدُم٦م اعمذه٥م و اعمّٚم٦م إّٟمف محٞمد جمٞمد.

 ُمريمز اًمٜمجػ األذف         

 ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتقصمٞمؼ واًمٜمنم





 مقّدمة املؤلف

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ،اًمٓم٤مهريـ، واًمّمالة واًمسالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمبلم اًمٕم٤معملم احلٛمد هلل رّب 

ىمٞم٤مم يقم اًمديـ.  إممُمـ اآلن  أمجٕملمقمدائٝمؿ أواًمٚمٕمٜم٦م اًمدائٛم٦م قمغم 

ل يمت٤مب اعمٜمٔمقُم٦م وذطمٝم٤م ًمٚمحٙمٞمؿ ت٤م رأي٧م ذم أصمٜم٤مء ُمب٤مطمث عمّ ّن وم٢م :أّمابعد

٦م احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واًمٕم٘مؾ ( وضمقد شمِمقيش ذم يمٚمامهتؿ ذم ُمٕمٜمك ٟمٔمريّ اًمسبزواري )

ًم٦م حت٘مٞم٘م٤م يٙمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ل قم٘مدت اًمٕمزم قمغم حت٘مٞمؼ هذه اعمس٠مواعمٕم٘مق

ؿم٤مرات يمٚمامهتؿ ومٞمٝم٤م . و يقوح إ ،أهاره٤م

 أوقمب٤مراهتؿ ذم ُم٘م٤مم حترير ُم٘مّمقدهؿ  يراد ٟمّص إ و ىمد قمٛمدت ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم

اعمتٕم٤مروم٦م اًمتل شمٚمّمؼ قم٤مدة سمٛمـ ٟم٤مزل األؾم٤مـملم ذم ًمٚمتٝمٛم٦م  ؿمٙم٤مل قمٚمٞمف دومٕم٤مً اإل

 اعمٞم٤مديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ىمبؾ أشمب٤مقمف وُمٜم٤مسيف .

ـ ف ىمد شمْمٛمّ ٟمّ أ ن يم٤من قمٜمقاٟمف احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل إّل وهذا اًمبح٨م وإ 

ره ٚمسٗمٞم٦م اعمٝمٛم٦م ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هح ٟمٔم٦م جلٛمٚم٦م ُمـ اعمب٤مطم٨م اًمٗمؿم٤مرات حت٘مٞم٘مٞمّ إ

 ذم ُمْم٤مُملم هذا اًمبح٨م.

٦م اًمتل اٟمتٝمٞمٜم٤م اًمٞمٝم٤م ُمـ هذا اًمبح٨م هل اّن الدًم٦م اًمتل ؾمٞم٘م٧م لصمب٤مت واًمٜمتٞمج

هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم شمِمقيِمٝم٤م وهمٛمقض اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م لشمٜمٝمض 

 لصمب٤مهت٤م سمٛمختٚمػ شمٗم٤مؾمػمه٤م.
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وًمؽ أن شمتخّٞمؾ ٟمٗمسؽ وأٟم٧م شمريد أن ختقض قمب٤مب األسمح٤مث اًمٗمٚمسٗمّٞم٦م 

عمْم٤مئؼ ل يسع أي رسّم٤من أن أّٟمؽ واىمػ قمغم ؾم٤مطمؾ سمحر ُمتالـمؿ األُمقاج يمثػم ا

يسقق ُمريمبف ومٞمف إّل ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف اعمٝم٤مرة اًمت٤مُّم٦م قمغم اضمتٞم٤مز هتٞمؽ اًمٕم٘مب٤مت وإّل 

سم٤معمْم٤مئؼ اًمّمخرّي٦م ومتالؿم٧م  ومٚمذا يٙمقن  أوارشمٓمٛم٧م ؾمٗمٞمٜمتف سم٤مألُمقاج وم٤مهن٤مرت 

 إطمج٤مُمف قمـ ريمقب اًمبحر اهل٤مئ٩م ظمػم ًمف ُمـ اعمٖم٤مُمرة ومٞمف.

ذم ُمب٤مطم٨م اإلهلٞم٤مت سم٤معمٕمٜمك  ٤مً وهذا هق طم٤مل ـم٤مًم٥م اًمٗمٚمسٗم٦م وظمّمقص

 األظمص وم٢مّن اًمزًّم٦م ومٞمٝم٤م ىمد شمقدي سم٤مًمٕم٤ممل ذم واد ؾمحٞمؼ.

وًمٙمـ اًمٖمرض سمٞم٤من أّٟمف يٜمبٖمل ًمٓم٤مًم٥م ذا اًمتِمبٞمف ل خيٚمق ُمـ اعمب٤مًمٖم٦م وًمٕمؾ ه

واًمقرع،  ،: اًمت٘مقىلإّل سمٕمد أن يٕمد هل٤م قمّدهت٤م وه اًمٗمٚمسٗم٦م أن ل يٖمقص ومٞمٝم٤م

واًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم  ،عم٤مهر ومٞمٝم٤م، واًمذيم٤مءوطمسـ اًمٜمّٞم٦م ذم ـمٚمبٝم٤م، واألؾمت٤مذ ا

ُمػم أّن اًمٗمٙمر ُمرآة ص٤مومٞم٦م يمام ورد قمـ واًمت٠مُّمؾ وم٢م ،اًمٕمٛمٞمؼ، و ؿمّدة اًمتٗمٙمػم

( ومٞمٜمبٖمل ًمف أن جيٝمد ٟمٗمسف ذم اًمتٗمٙمػم إمم طمّد يّم٤مب سمحٛمك اًمتٗمٙمػم ×اعم١مُمٜملم)

يٗمسٙمل: إّٟمٜمل ُمّم٤مب سمحٛمك اًمتٗمٙمػم، اعمٗمٞمدة يمام ي٘مقل اًمٗمٞمٚمسقف ومٞمقدور دوؾمتق

 ٙمر ذم ُم٤م طمدث ،وُم٤م ؾمٞمحدث، وُم٤م ىمد حيدث.أوم

 .وُم٤مذا ؾمٞمحدث ًمق طمدصم٧م ومٕمال ،أومٙمر ذم الؿمٞم٤مء اًمتل ًمـ حتدث
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 ظم٤ممت٦م :ّمقل ووماًمٙمالم ذم هذا اًمبح٨م ذم ُم٘مدُم٦م و وي٘مع

ُمقر: تٛمؾ قمغم أشمِمهل و )املقدمة(

 (يف تأريخ البحث) األمز األول:
وم٘مد ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ  ىمؾ و اعمٕم٘مقل٤ماحت٤مد اًمٕم إممذه٥م سمٕمض طمٙمامء اًمٞمقٟم٤من 

أي ذم  -)وىم٤مل ومٞمف: :1( ذم األؾمٗم٤مر)لمهلاعمت٠مؾمٞمٜم٤م قمغم ُم٤م طمٙم٤مه قمٜمف صدر 

ٛمؾ ذم اًمٕم٘مؾ و اعمٕم٘مقل و يم٤من هلؿ رضمؾ يٕمرف سمٗمرومقريس قم - اإلؿم٤مرات أيْم٤م

ل  هنؿأ ُمـ أٟمٗمسٝمؿِمػ يمٚمف وهؿ يٕمٚمٛمقن طمو هق  اعمِم٤مءونقمٚمٞمف  يمت٤مسم٤م يثٜمل

زُم٤مٟمف رضمؾ و ٟم٤مىمض هق  هؾأىمْمف ُمـ . و ىمد ٟم٤ميٗمٝمٛمقٟمف و ل ومرومقريس ٟمٗمسف

 ...(.األولاعمٜم٤مىمض سمام هق اؾم٘مط ُمـ  ذًمؽ

 .ٟمٗمل الحت٤مد سملم ؿمٞمئلم ُمٓمٚم٘م٤م صمؿ ذيمر دًمٞمال قم٤مُم٤م قمغم 

 (: )وأيمثر ُم٤مهق سملم) 2وىم٤مل ذم اًمِمٗم٤مء قمغم ُم٤م طمٙم٤مه قمـ صدر اعمت٠مهللم

ؿ يتٙمٚمّ  أنيس٤مهمقضمل ويم٤من طمريّم٤م قمغم إاًمٜم٤مس ذم هذا هق اًمذي صٜمػ هلؿ 

ز ذم ٞماًمتٛمٞم أهؾويدل  ٚم٦م ؿمٕمري٦م ي٘متٍم ُمٜمٝم٤م ًمٜمٗمسف وًمٖمػمه قمغم اًمتخٞمؾخمٞمّ  سم٠مىمقال

 اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقلت ويمتبف ذم اًمٜمٗمس...(. ذًمؽ يمتبف ذم

 .1/255الؾمٗم٤مر:  - 1

 .3/255الؾمٗم٤مر:  - 2
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الؾمٙمٜمدر األومريدود الؾمتدلل  إمم( وٟمس٥م احلٙمٞمؿ اًمسبزواري )

قمغم احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل سم٤من اًمؽميم٥م سملم اعم٤مدة واًمّمقرة احت٤مدي وم٤مٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م 

 . 1(قمغم األؾمٗم٤مرٙمٞمؿ اًمسبزواري )احل

قمـ الؾمٙمٜمدر قمب٤مرة شمدل قمغم  2( ذم األؾمٗم٤مروىمد طمٙمك صدر اعمت٠مهللم )

سمٞم٤من ُمٕم٤من اًمٕم٘مؾ اًمتل  ذم ٟمٔمر األؾمٗم٤مروم٤ميم٤من يرى احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل  اٟمف

 ؾمٙمٜمدر األومريدود قمغم رأي اًمٗمٞمٚمسقف األول أرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس.ٟم٘مٚمٝم٤م ال

ن اًمِمٞمخ اًمرئٞمس اسمـ ؾمٞمٜم٤م ىمد ؿمدد اًمٜمٙمػم اوىمد قمروم٧م ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم  

و ىمد يم٤من صدر اعمت٠مهللم قمغم ـمرف اًمٜم٘مٞمض ُمٜمف ذم هذه اعمس٤مًم٦م  ،قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م

ومروقمٝم٤م ذم خمتٚمػ  إمم اإلؿم٤مرةوم٘مد سمذل ضمٝمده ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م و إرؾم٤مء دقم٤مئٛمٝم٤م و 

 .اًمٗمٚمسٗمٞم٦م األسمقاب

:)أن ٘مقلة قمـ احت٤مد ضمقهر اًمٕم٤مىمؾ سم٤معمٕمسمٞم٤من أن اًمٕم٘مؾ قمب٤مر () 3ىم٤مل

اعمس٤مئؾ احلٙمٛمٞم٦م  أهمٛمضاعمٕم٘مقًم٦م ُمـ  األؿمٞم٤مءاًمٜمٗمس قم٤مىمٚم٦م ًمّمقر  نُمس٠مًم٦م يمق

هذه  ٦مصٕمقسم رأيٜم٤موٟمحـ عم٤م  ،يقُمٜم٤م هذا إمم ؾمالماإلاًمتل مل يٜم٘مح ألطمد ُمـ اًمٕمٚمامء 

يمقن اًمٕمٚمؿ سم٤مجلقهر ضمقهرا وقمرو٤م ومل ٟمر ذم يمت٥م  إؿمٙم٤ملاعمس٠مًم٦م و شم٠مُمٚمٜم٤م ذم 

و قمٞمقن  ،واإلؿم٤مرات ،واًمٜمج٤مة ،ِمٗم٤مءقمكم يم٤مًم أيباًم٘مقم ؾمٞمام يمت٥م رئٞمسٝمؿ 

سمؾ وضمدٟم٤مه و يمؾ ُمـ ذم  ،وهمػمه٤م ُم٤م يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ و يروي اًمٕمٚمٞمؾ ،احلٙمٛم٦م

 .3/325الؾمٗم٤مر:  - 1

 .25/ ومّمؾ3/336الؾمٗم٤مر:  - 2

 .7/  ومّمؾ247/ 3الؾمٗم٤مر:  - 3
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و اعمح٘مؼ  ،اًمرواىمٞملم أشمب٤معوؿمٞمخ  ،يمتٚمٛمٞمذه هبٛمٜمٞم٤مر ؿمب٤مهف وأشمب٤مقمفـمب٘متف وأ

يٛمٙمـ اًمتٕمقيؾ  سمٌمءوهمػمهؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ مل ي٠مشمق سمٕمده  ،اًمٓمقد ٟمّمػم اًمديـ

قمٚمٞمف . 

ء ُمـ هذا طم٤مل ه١ملء اعمٕمتؼميـ ُمـ اًمٗمْمالء ومام طم٤مل همػم ه١مليم٤من  وإذا

ومتقضمٝمٜم٤م  .وؾم٤موس اعم٘م٤ملت واجلدالت أوزموو اخلٞم٤ملت  األوه٤مم أصح٤مب

 األُمقرُمسٝمؾ  إممهمريزي٤م وشمرضقمٜم٤م شمرضقم٤م  األؾمب٤مبُمسب٥م  إممشمقضمٝم٤م ضمبٚمٞم٤م 

 إقمالميمٜم٤م ىمد ضمرسمٜم٤م ُمرارا يمثػمة ؾمٞمام ذم سم٤مب  إذ٤مب ذم ومتح هذا اًمب٤مب اًمّمٕم

 طمس٤مناإلقم٤مدشمف  أنعمستح٘مٞمف وحمت٤مضمٞمف  اإلهلٞم٦ماخلػمات اًمٕمٚمٛمٞم٦م و اهل٤مم احل٘م٤مئؼ 

 أٟمقارسمسط اهلداي٦م و أقمالم، و ؿمٞمٛمتف رومع واإلقمالموؾمجٞمتف اًمٙمرم  واإلٟمٕم٤مم

ؾ ُمـ ظمزائـ قمٚمٛمف قمٚمام وم٤مض قمٚمٞمٜم٤م ذم ؾم٤مقم٦م شمسقيدي هذا اًمٗمّموم٠م اإلُم٤مُم٦م

ومْمؾ اهلل يقشمٞمف عمـ  ،وذًمؽ٤مرمحتف ومتح٤م ُمبٞمٜم أسمقابوومتح قمغم ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ  ،ضمديدا

سمٜمٕمٛم٦م رسمؽ  وأُم٤مًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :) يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ومٜم٘مقل: اُمتث٤ملً 

(. ... ومحدث

ف ٟمّ ٢مذم يمٚمامشمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م وماًمِمٞمخ اسمـ ؾمٞمٜم٤م اًمتٝم٤موم٧م  إممف ىمد يٜمس٥م ٟمّ إصمؿ 

ت ف شمقضمد سمٕمض اًمٙمٚمامٟمّ أ إّل اعمٜمٙمريـ لحت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل  ؿمدّ أن يم٤من ُمـ إو

 . سم٤محت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقلًمف رسمام شمٗمّن 

اعمٍميـ ذم  ؿمدّ أاًمِمٞمخ ُمع يمقٟمف ُمـ  أنّ )واقمٚمؿ  :(ىم٤مل صدر اعمت٠مهللم )

اًم٘مقل سم٤محت٤مد اًمٕم٤مىمؾ و اعمٕم٘مقل ذم ؾم٤مئر يمتبف ًمٙمـ ىمد ىمرر هذا اعمٓمٚم٥م ذم  إٟمٙم٤مر

احلج٦م قمٚمٞمف ذم اًمٗمّمؾ اعمؽمضمؿ سم٤من واضم٥م  أىم٤ممو٤مد ٕميمت٤مسمف اعمقؾمقم سم٤معمبدأ واعم
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قمغم ؾمبٞمؾ  ذًمؽوقم٘مؾ اًمذات وًمس٧م ادري هؾ يم٤من قضمقد ُمٕم٘مقل اًمذات اًم

يم٤من اقمت٘م٤مدي٤م ًمف لؾمتبّم٤مر وىمع  أو األهمراضهمرض ُمـ  ألضمؾاحلٙم٤مي٦م عمذهبٝمؿ 

 اعمٚمٙمقت. أومؼ ُمـٟمقر احلؼ  إو٤مءةًمف ُمـ 

اًمِمٞمخ  إيرادقمـ  اقمتذاراً  اإلؿم٤مراتو اًمذي ذيمره اعمح٘مؼ اًمٓمقد ذم ذح 

اٟمف  وم٤مؾمداً  ا اًمِم٤مرح طملم ذطمف هلذا اعم٘م٤مم ُمذهب٤مً هذا اعمذه٥م هٜم٤مك وىمد ؾمامه هذ

ذم  األولاعمٕمٚمؿ  أصح٤مبُمـ  اعمِم٤مءيـىمد صٜمػ هذا اًمٙمت٤مب شم٘مريرا عمذه٥م 

 أنومٕمغم ُم٤مذيمره يٕمٚمؿ  ذًمؽاعمبدأ واعمٕم٤مد طمس٥م ُم٤م اؿمؽمـمف ذم صدر شمّمٜمٞمٗمف 

 ف اطمد ُمـ اًمٕمٚمامءصممل يتقار األوائؾهذا اعمٓمٚم٥م اًمنميػ يم٤من وىمٗم٤م قمغم حت٘مٞمؼ 

 ُمـ اهلل سمف قمغم سمٕمض اًمٗم٘مراء اعمس٤ميملم أنل اًمبح٨م والقمتب٤مر ًمق أومم اًمٜمْم٤مر

 .1(وذح صدره  سم٘مقة اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ 

ًمٕمؾ اًمِمٞمخ اًمرئٞمس يرى احت٤مد اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقل ذم  :ـ ىمد ي٘م٤ملهذا وًمٙم

ذم يمؾ  أوذم اًمٜمٗمس و اًمّمقرة  ذًمؽواضم٥م اًمقضمقد )شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ( وليرى 

وقمٚمٞمف وم٤مًمالزم ُمراضمٕم٦م يمٚمامشمف ذم اًمٗمّمؾ  ،ُمريـاأل اعمٛمٙمٜم٤مت ول ُمالزُم٦م سملم

اعمزسمقر عمٕمروم٦م اٟمف ىمرر احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ذم واضم٥م اًمقضمقد شمب٤مرك و شمٕم٤ممم 

اٟمف هٜم٤مك ُم٤م يدل قمغم احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ُمٓمٚم٘م٤م طمتك ذم اعمٛمٙمٜم٤مت  أووم٘مط 

 هٙمذا ىمد ي٘م٤مل .

ص سمقاضم٥م اعمٓمٚم٥م اًمذي ذيمره هٜم٤مك قم٤مم و ل خيت أن: وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف

واطمت٩م  ،اًمٕم٘مؾ اهلٞمقلن يّمػم قم٘مال سم٤مًمٗمٕمؾ أنذيمر ٘مد اًمقضمقد )شمب٤مرك وشمٕم٤ممم( وم
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ذم الؾمتدلل قمغم  1األؾمٗم٤مر( ذم قمغم ُم٤م طمٙم٤مه قمٜمف صدر اعمت٠مهللم) ذًمؽقمغم 

يمؾ صقرة جمردة  :سم٘مقًمف ؾ وُمٕم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾاًمٕم٘مؾ اهلٞمقلن قم٘مال سم٤مًمٗمٕم صػمورة

سم٤من  شمف قم٘مال سم٤مًمٗمٕمؾ سمحّمقهل٤م ًمف لؾ صػّم احتدت سم٤مًمٕم٘م إذاقمـ اعم٤مدة واًمٕمقارض 

 إممقمـ صقرهت٤م .... األضمس٤مماًمٕم٘مؾ سم٤مًم٘مقة يٙمقن ُمٜمٗمّمال قمٜمٝم٤م اٟمٗمّم٤مل ُم٤مدة 

 (.ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف ) آظمر

اًمِمٞمخ اًمرئٞمس  أن قمٚمؿأ) :( ذم اعمقوع اعمزسمقروًمذا ىم٤مل صدر اعمت٠مهللم ) 

ل سح ذم يمت٤مب اًم٘مقل سم٤محت٤مد اًمٕم٘مؾ سم٤معمٕم٘مق إسمٓم٤ملذم ؾم٤مئر يمتبف قمغم  إسارهُمع 

 أنقد ذم سمٞم٤من اعمٕم٘م األوممذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمع ُمـ اعم٘م٤مًم٦م  ذًمؽاعمبدأ و اعمٕم٤مد سمبٞم٤من 

. اًمقضمقد ُمٕم٘مقل اًمذات وقم٘مؾ اًمذات ( واضم٥م

اًمّمقرة ًمٞمس٧م ُمٜمٗمّمٚم٦م  أنهم٤مي٦م ُم٤م ي٘متْمٞمف يمالُمف هذا  إن: ي٘م٤مل أن إّل 

ًمّمقرة شمّمػم اًمٜمٗمس صقرة سمحٞم٨م حتٛمؾ ا أناًمقضمقد قمـ اًمٜمٗمس وليستٚمزم هذا 

قمغم اًمؽميمٞم٥م الحت٤مدي  قمٚمٞمٝم٤م يمام هق احل٤مل ذم اجلقهر واًمٕمرض وم٤مٟمف طمتك سمٜم٤مءاً 

 .وم٤مجلقهر ليّمػم قمرو٤م

ُمراده ُمـ  إن :ي٘م٤مل أنواًمذي ي٘متْمٞمف اًمتدىمٞمؼ ذم يمٚمامت اًمِمٞمخ اًمرئٞمس هق 

 أنرة و ل يٜم٤مذم هذا شمّمػم اًمٜمٗمس صق أنٟمٗمل  أيٟمٗمل الحت٤مد هق هذا اعمٕمٜمك 

ة هق وضمقد اًمٜمٗمس ومال شمٜم٤مذم ذم اًمبلم . وضمقد اًمّمقر أنخيت٤مر 

 شمقضمٞمف وضمٞمف . وهذا 
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(اٟمف مل يذه٥م صمؿ اٟمف ىمد ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٙمٚمامت اعمت٘مدُم٦م ًمّمدر اعمت٠مهللم)

: اٟمف ىمد ٟم٘مؾ ومػمد قمٚمٞمف ذًمؽيم٤من يريد  وم٤من اًمرأيهلذا  اإلؾمالمء طمد ُمـ طمٙمامأ

ل قمغم اٟمف يم٤من  رؾم٤مًم٦م ًمف قمب٤مرة شمدٟمٍم اًمٗم٤مرايب ذم أيبقمـ  () 1صدر اعمت٠مهللم

 يرى احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ سم٤معمٕم٘مقل .

( قمـ يمت٤مب ) 2ٟم٘مٚمٝم٤م صدر اعمت٠مهللم ذًمؽشمدل قمغم  أظمرىسمؾ ًمف قمب٤مرة 

 ًمٗمٚمقـملم . أوهذا اًمٙمت٤مب ًمف  أنوان يم٤من هٜم٤مك ؿمؽ ذم ، أصمقًمقضمٞم٤م اعمٜمسقب ًمف

( ممـ ضم٤مء سمٕمده صدر اعمت٠مهللم)ومٚمؿ ٟمٕمثر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ  :طم٤مل أي وقمغم

ذم  أووان وىمع سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ذم شمٗمسػمه٤م  ،اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ري٦م احت٤مدٟمٔم أصؾذم 

 .وؾمٞمتْمح سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم أّن هذه اًمٜمٔمرّي٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ،الؾمتدلل قمٚمٞمٝم٤م

 .هذه ٟمبذة خمتٍمة ُمـ شم٤مريخ اًمبح٨م

 الثاىٌ: )يف الثنزات املرتتبُ علِ القىل باالحتاد( األمز
قمٚمٞمٝم٤م اعمتتبع ذم صمٜم٤مي٤م  د اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل قمدة صمٛمرات يٕمثر٤مًمٜمٔمري٦م احت

 ( .اًمٗمٚمسٗمٞم٦م ًمّمدر اعمت٠مهللم) األسمح٤مث

 أصمٜم٤مء( ذم هلام صدر اعمت٠مهللم ) أؿم٤مرهذه اًمثٛمرات صمٛمرشم٤من  أهؿوًمٕمؾ 

 األؿمٞم٤مءاعمٕمروف قمغم طمّمقل  اإلؿمٙم٤ملومه٤م: اٟمدوم٤مع سمحثف قمـ هذه اًمٜمٔمري٦م 

شمّمقير و ،ُمـ ُم٘مقًم٦م أيمثريٜمدرج اًمٌمء اًمقاطمد حت٧م  أنسمامهٞم٤مهت٤م ُمـ اٟمف يٚمزم 

 قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سم٤معمٛمٙمٜم٤مت ُمـ دون حمذور .
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ىمرر هذه  أنسمٕمد  ( ذم ومّمؾ احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل) 1ىم٤مل صدر اعمت٠مهللم

يمثػمة و ُمٗم٤مؾمد ؿمٜمٞمٕم٦م شمرد قمغم اًم٘مقل  إؿمٙم٤ملتام ذيمرٟم٤م اٟمدومٕم٧م )...ومب: اًمٜمٔمري٦م

ٞم٤مت ذم اًمٕم٘مؾ ويمذا ُم٤م يرد قمغم اًم٘مقل ٤مهسم٤مرشمس٤مم صقر اعمٕم٘مقلت اعمتب٤ميٜم٦م اعم

 أشمب٤معٟمٓمب٤مع صقر اعمٛمٙمٜم٤مت ذم ذات اًمب٤مري )ضمؾ اؾمٛمف( يمام هق اعمِمٝمقر ُمـ سم٤م

اعمِم٤مئلم وم٤من اًمتٕم٘مؾ ًمق يم٤من سم٤مرشمس٤مم اًمّمقر اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم ذات اًمٕم٤مىمؾ يٚمزم ذم قمٚمؿ 

اًمٜمٗمس سم٤مجلقهر و اًمٙمؿ وهمػممه٤م يمقن ؿمٞمئ واطمد ُمٜمدرضم٤م حت٧م ُم٘مقًمتلم سم٤مًمذات 

ُمذيمقرة ذم  أظمرىؿمٜمٞمٕم٦م  أُمقرم و ذم قمٚمؿ اًمب٤مري يمقٟمف حمال ًمٚمٛمٛمٙمٜم٤مت ويٚمز

 ٝم٤م(.ُمقاوٕم

اٟمف يٚمزم ُمـ  اإلؿمٙم٤ملذم شمقوٞمح اٟمدوم٤مع  2اًمٕمٚمؿ قمرض أنوىم٤مل ذم ىمقهلؿ 

سمامهٞمتٝم٤م اٟمدراج اًمٌمء اًمقاطمد حت٧م ُم٘مقًمتلم:)ومٚمٚمجقهر سمؾ  األؿمٞم٤مءطمّمقل 

ًمٚمجسؿ ُمٕمٜمك وصقرة حمسقؾم٦م وصقرشمف اعمحسقؾم٦م هل اجلقهر احلز 

ٜمك اعمٕم٘مقل اًمذي يدريمف اًمٕم٘مؾ ُمـ وصقرشمف اعمٕم٘مقًم٦م هل ُمٕمٜمك اجلقهر وهق اعمٕم

صقرة ىم٤مئٛم٦م  إممحيت٤مج ذم شمٕم٘مٚمف  أنذاشمف اٟمف ُمقضمقد ل ذم ُمقوقع ُمـ همػم 

 .سم٤مًمٕم٘مؾ(

احت٤مد ذم اًمقضمقد ُمع يمقن  جمرد ألٟمفوم٤مًمٜمٗمس شمّمػم صقرة وُمّمداىم٤م  هل٤م ل 

قمغم اًمٜمٗمس ىم٤مئام هب٤م وم٤ملحت٤مد هٜم٤م يم٤ملحت٤مد ذم صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم ُمع  رو٤مً اًمّمقرة قم
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اًمٕمٚمؿ قمغم  أن إمم 1(ذم طم٤مؿمٞمتف)يزواراًمسباحلٙمٞمؿ  أؿم٤مرؾم٦م )ىمد داًمذات اعم٘م

 هذا ؾمٞمٙمقن قمٚمام طمْمقري٤م لن قمٚمؿ اًمٜمٗمس سمذاهت٤م قمٚمؿ طمْمقري وًمٞمس قمٚمام

اًمٕمٚمؿ طمّمقزم  أنقمغم  اإلؿمٙم٤ملطمّمقًمٞم٤م يمام ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤من اًمّمقرة قمرض وُمدار 

س ويمذا احلٞمقان اعمٕم٘مقل قمب٤مرة قمـ اجلسؿ اعمٕم٘مقل واًمٜم٤مُمل اعمٕم٘مقل واحلس٤م

ُمتخ٤مًمٗم٦م اًمقضمقدات  اأُمقر يٙمقن أنليٚمزم  األُمقرٕم٘مقل ُمـ هذه اعمٕم٘مقل وم٤معم

اًمٜمحق ُمـ اًمقضمقد  ذًمؽول ُمٕمٜمك شم٘مقم وضمقده ذم ُمقوقع ُمستٖمـ قمٜمف ذم 

 .اًمٙمامزم اًمٕم٘مكم (

هذه اعمٕم٤من  ق)سمؾ يمام يّمد ُمتٕمٚمؼ ب)يٚمزم( اًمٜمحق ....( ذًمؽوىمقًمف )ذم 

 أياجلسؿ(  وذًمؽٚمٞمف هبقهق سم٤ممجٕمٝم٤م ُمع ُم٤م يزيد قمٚمٞمٝم٤م قمغم اجلسؿ وحتٛمؾ قم

اًمٗمرد اخل٤مرضمل ًمٚمجسؿ ) اًمذي هق ُمّمداق هذه  أياجلسؿ  ذًمؽ أنواحل٤مل 

 وإؿم٤مرةذا ووع  اعمٕم٘مقلنو ًمٞمس ؿمئ ُمـ هذه  إؿم٤مرةاعمٕم٤من ُمقضمقد ذو ووع و 

 وم٤من صدق أومم اًمٜمٗمس )يم٤من أيومب٤من حتٛمؾ هذه اعمٕم٤من اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم ذات قم٘مٚمٞم٦م (

ُمـ صدق ُمٕم٘مقل  وأًمٞمؼ أومم اًمقضمقد اًمٕم٘مكم ُمٕم٘مقل قمغم ُمٕم٘مقل واحت٤مد سمف ذم

اًمِمٞمخ ىمد اصمب٧م ذم  أنواًمٕمج٥م ُمـ ، سقس واحت٤مده سمف ذم اًمقضمقد احلزقمغم حم

ذم احلٞمقان  ٕم٘مقل وضمقداً ًمٚمحٞمقان اعم أن اإلؿم٤مراتاًمٜمٛمط اًمراسمع ُمـ يمت٤مب  أول

اخل٤مرج سمقضمقد  كم اًمٓمبٞمٕمل ُمقضمقد ذماًمٙم أنحيٛمؾ قمٚمٞمف واعمراد  إذ (اعمحسقس

اخل٤مص سمف همػم  هوضمقد أنسملم يمثػميـ لؿمؽ  ) واحلٞمقان اعمٕم٘مقل اعمِمؽمك  رادهأوم

ًمف سمحس٥م اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل ارشمب٤مط و  ذًمؽواًمتحٞمز واًمقوع وُمع  ًمإلؿم٤مرةىم٤مسمؾ 
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احلٞمقاٟمٞم٦م طمتك  سم٤مألؿمخ٤مصاحت٤مد سم٤محلٞمقان اعمحسقس لسم٤من صقرشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م شم٘مقم 

سم٤مجلقهري٦م  أومم يٙمقن احلٞمقان اًمٕم٘مكم قمرو٤م ىم٤مئام سم٤محلٞمقان احلز سمؾ هق

والؾمتٖمٜم٤مء قمـ اعمقوقع ُمـ هذه احلٞمقاٟم٤مت اًمدٟمٞم٦م اعمستحٞمٚم٦م اًمٙم٤مئٜم٦م اًمٗم٤مؾمدة ( 

قمغم ُمب٤من صدر اعمت٠مهللم  و الذف حمت٤مضم٤مً  ظمس همٜمٞم٤مً األ نيٙمق أنل يٕم٘مؾ  إذ

( اجلقهري٦م وهمػمه٤م .  األٟمقاع( )ومٙمذا احل٤مل ذم ؾم٤مئر اًمّمقر اعمٕم٘مقًم٦م ًمس٤مئر 

ر وضمقد اًمّمق أنًمٔمٜمٝمؿ  اإلؿمٙم٤ملتهذه وىمٕمقا ذم ُمثؾ  إٟمامواًمٜم٤مس 

ذم حم٤مهل٤م واٟمٙمرو اًم٘مقل سم٤محت٤مد اًمٕم٤مىمؾ و  اضاألقمراعمٕم٘مقًم٦م ذم اًمٜمٗمس يمقضمقد 

 وقمرو٤مً  ضمقهراً  اًمٌمءيمقن  إؿمٙم٤ملاعمٕم٘مقل ومال ضمرم ل يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتٗميص قمـ 

 .(...ذم دومٕمف  اقمٜمد شمٕم٘مؾ اًمٜمٗمس ًمٚمجقاهر وهم٤مي٦م ُم٤م ىم٤مًمق

)ومال صح٦م ًمسٚم٥م هذه  :1ذم اعم٘م٤مم وىم٤مل احلٙمٞمؿ اًمسبزواري ذم طم٤مؿمٞم٦م ًمف

احل٘م٦م اًمٔمٚمٞم٦م  وهل اًمقطمدة )وضمقد اًمٜمٗمس  أي( ٤مُمؾاحل٘م٤مئؼ قمـ هذا اًمقضمقد اًمِم

 .وم٤من اًمقضمقد اًمٓمبٞمٕمل ُمٜمٝم٤م ُمع اٟمف ُمٜم٤مط اًمٖمٞمب٦م واًمتٗمرىم٦م (

ٝم٤م ذم ىم٤مقمدة سمسٞمط احل٘مٞم٘م٦م يمؾ احل٘م٤مئؼ وًمٞمس سمقاطمد ُمٜم ذًمؽ اأووحقيمام 

اًمٓمبٞمٕمل  تامع سمحس٥م اًمقضمقدٞمف دمتٛمع طمتك احل٘م٤مئؼ اعمستحٞمٚم٦م الضمومٗم

 أنقمغم  سمٜم٤مءاً  اجلامد واًمٜمب٤مت واحلٞمقان ( اًمٓمبٞمٕمل ومٗمٞمف يماملت يم٤مإلٟمس٤منهل٤م)

وضمقدي شمٗم٘مده ُمـ  أُمرقمغم  اإلٟمس٤منوهذه اًمثالصم٦م سم٤مؿمتامل  اإلٟمس٤مناًمٗمرق سملم 

 .اآلظمروضمقدي يٗم٘مده  أُمراًمٗمرق سمٞمٜمٝمام سم٤مؿمتامل يمؾ قمغم  أنل قمغم  همػم قمٙمس 
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 يٙمقن سمٜمحق الظمتّم٤مص ومٞمّمدق أنيٚمزم ًمٌمء لو وضمقد ا ذًمؽ)و همػم 

ي٦م و قمـ اًمٕمدم ُمٗم٤مهٞمؿ اًمقضمقد و اًمقطمدة و اهلق اآلسم٤مءٞم٦م طمٞمثقمغم ٟمحق وضمقد هق 

٦م و ُم٘مقُم٤مهت٤م وم٤مًمٙمؾ ُمتح٘م٘م٦م سمتح٘مؼ واطمد و اًمٙمكم اًمٜمقر و همػم ذًمؽ سمؾ اعم٤مهٞم

قمغم هذا اًمقضمقد  قاؾمٓم٦م ذم اًمٕمروض ومٙمٞمػ ليّمدقاًمٓمبٞمٕمل ُمقضمقد و ًمق سم٤مًم

 ( .؟يمٞمػ لجيتٛمع ُمٕم٘مقلهت٤م اعمجردة أمٕم٘مكم ُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م اًمقؾمٞمع اًم

احلٞمقان اعمٕم٘مقل ُمثال حيٛمؾ قمغم ذات قم٘مٚمٞم٦م  أنهق  أومٞمد: ُمٚمخص ُم٤م أىمقل

سمف  دوهق ُمتحهق حيٛمؾ قمغم احلٞمقان اعمحسقس  إذوهل اًمٜمٗمس وهق ُمتحد هب٤م 

و اًمقوع  ًمإلؿم٤مرةظمّم٤مئص احلٞمقان اعمٕم٘مقل )ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م و قمدم ىمبقًمف  أنرهمؿ 

ص ُمٕمف و ئ٤مًمث٤من ومحٛمٚمف قمغم ُم٤م هق ُمتحد اخلّمختتٚمػ قمـ ظمّم٤مئص ا ٛمٞمز(و اًمت

 . أومماحت٤مده ُمٕمف 

ُمٗم٤مهٞمؿ ُمتٕمددة قمغم اًمٜمٗمس وم٤من هذا ضم٤مئز ذم  ُمـ صدق بول شمستٖمر 

 اًمقضمقد اًمٓمبٞمٕمل اًمذي هق ُمٜم٤مط اًمٖمٞمب٦م واًمتٗمرىم٦م ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمقضمقد اًمٕم٘مكم .

احل٘مٞم٘م٦م و اًمرىمٞم٘م٦م وان  اعمراد سم٤محلٛمؾ هق احلٛمؾ اًمِم٤مئع ل محؾ أنواًمٔم٤مهر  

 يم٤مًمٕمٞمٜمٞم٦م ذم صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم و ذم اًمقضمقد و اعم٤مهٞم٦م سمٜم٤مءاً  اًمت٤مُم٦ماعمراد سم٤مًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م 

قمغم  قمغم واىمٕمٞمتٝمام ل جمرد الحت٤مد يمام هق احل٤مل ذم اجلقهر واًمٕمرض سمٜم٤مءاً 

 اًمؽميمٞم٥م الحت٤مدي سمٞمٜمٝمام .

وف ذم اًمقضمقد اعمٕمر اإلؿمٙم٤ملقمـ  أضمقسم٦م( قمدة ت٠مهللم)ًمّمدر اعم أنومٔمٝمر 

اًمذايت واًمِم٤مئع اًمّمٜم٤مقمل وهذا هق  األوزماًمٗمرق سملم احلٛمؾ  :طمدمه٤مأاًمذهٜمل 

حت٘مٞمؼ احلؼ ذم يمٞمٗمٞم٦م :وصم٤مًمثٝم٤م  ،ٟمٔمري٦م احت٤مد اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقل :وصم٤مٟمٞمٝم٤م ،اعمٕمروف
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واًمث٤من سمحّمقل  ،سمٛمِم٤مهدة اًمٕم٘مقل وم٤مألولواخلٞم٤مًمٞم٦م  ،واحلسٞم٦م ،اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 ضمقاهر جمردة ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٜمٗمس .

اٟمف  إؿمٙم٤ملٟمٔمري٦م احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل وان دومٕم٧م  أن: وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف 

اٟمف يمٞمػ  إؿمٙم٤ملل شمدومع  أهن٤م إليٙمقن اجلقهر قمرو٤م يمٞمٗم٤م ٟمٗمس٤مٟمٞم٤م ُمثال  أنيٚمزم 

اًمّمقرة ضمقهر  أنًمٗمرض  همػمه ضمقهراً  أويّمػم اًمٕمرض اًمذي هق يمٞمػ ٟمٗمس٤من 

 لن اًمٜمٗمس شمّمػم صقرة .

اًمذات و  أن :ف شمب٤مرك وشمٕم٤مممٛمٚمواعمٕم٘مقل ذم قمّمقير احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ ويرد قمغم شم 

اًمقضمقدات طمٗمظ...(  أٟمح٤مءاًمذات ذم و: )اٟمحٗمٔم٧م ذم اًمقضمقدات يمام ىم٤مًمقا إن

سمٜمل  إذال ومحٞمٜمئذ ي٘م٤مل اٟمف اظمتالف ٟمحق اًمقضمقد يمام هق همػم ظمٗم اٟمف لسمد ُمـ إل

اًمقضمقد اقمتب٤مري ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ شمٗمّمٞمٚمٞم٤م ًمقطمدة احل٘مٞم٘م٦م و اًمرىمٞم٘م٦م وان سمٜمل  أنقمغم 

ل يٙمقن قمٚمٛمف شمٕم٤ممم شمٗمّمٞمٚمٞم٤م سمؾ  أنوم٤محل٘مٞم٘م٦م همػم اًمرىمٞم٘م٦م ومٞمٚمزم  أصٞمؾقمغم اٟمف 

ح اًمتٕمبػم ومال يتؿ شمّمقير ص إذاذم احل٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ سمام هق شمقأم ًمٚمٛمقضمقد  ألٟمف ٞم٤مإمج٤مًم

سمؾ  سمٜم٤مءا قمغم اقمتب٤مري٦م اًمقضمقد  إلذم قملم اًمٙمِمػ اًمتٗمّمٞمكم  اإلمج٤مزماًمٙمِمػ 

سمؾ طمتك األصمر  _صمر اًمرىمٞم٘م٦م اخلسٞمس طمتك قمغم أص٤مًمتف وم٢من احل٘مٞم٘م٦م وم٤مىمدة أل

وُمـ اًمبدهيل أن  _اًمنميػ ومٝمق حل٤موي هذه احل٘مٞم٘م٦م وهمػمه٤م ل ًمذات احل٘مٞم٘م٦م 

 .اًمقاضمد همػم اًمٗم٤مىمد

يراد ُمـ احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل اًمؽميمٞم٥م  وُمـ ظمالل ُم٤مشم٘مدم شمٕمرف اٟمف ل

 إذالحت٤مدي سملم اجلقهر واًمٕمرض سم٤من يٙمقن اًمٕمرض ُمـ ُمراشم٥م وضمقد اجلقهر 
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)ومجقهر ُمع قمرض  إؿمٙم٤ملٞم٥م الحت٤مدي سملم اجلقهر واًمٕمرض ل يدومع اًمؽميم

 يمٞمػ حت٧م اًمٙمٞمػ يمؾ ىمد وىمع (.  أميمٞمػ اضمتٛمع *

ل يراد ُمـ احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ  سم٠مٟمف( صدر اعمت٠مهللم ) شمٍميح إممهذا ُمْم٤موم٤م 

واعمٕم٘مقل اًمٕمالىم٦م اعمقضمقدة سملم اجلقهر واًمٕمرض وىمد شم٘مدُم٧م مجٚم٦م ُمـ يمٚمامشمف 

. 1ذم الؾمٗم٤مر ٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقلومّمؾ احت٤مد اًم أيْم٤مواٟمٔمر  ،لاًمنميٗم٦م ذم هذا اعمج٤م

سمٜم٤مءا قمغم اًمؽميمٞم٥م  واٟمف قمغم اًمؽميمٞم٥م الٟمْمامُمل سملم اًمٕمرض واجلقهر ومحٚمف

الحت٤مدي سملم اًمٕمرض واجلقهر ومال ومرق سملم احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل وسملم 

ٟمف ( وم٤مـمب٤مئل )٤ماًمؽميمٞم٥م الحت٤مدي سملم اًمٕمرض واجلقهر يمام صٜمع احلٙمٞمؿ اًمٓمب

ومٝمق  2وم٤مٟمٔمر طم٤مؿمٞمتف قمغم األؾمٗم٤مر(سمذاًمؽ ىمد ومن يمٚمامت صدر اعمت٠مهللم )

اًمؽميمٞم٥م الحت٤مدي سملم  إمم( خم٤مًمػ ًمٚمٔم٤مهر سمٕمد ذه٤مب صدر اعمت٠مهللم )

 .اًمٕمرض واجلقهر

( يرى اًمؽميمٞم٥م الٟمْمامُمل سملم اًمٕمرض ٟمٕمؿ احلٙمٞمؿ اًمسبزواري )

 ًمّمقرة .واجلقهر وان يم٤من يرى اًمؽميمٞم٥م الحت٤مدي سملم اعم٤مدة وا

 ومٞمٝمام. ؿمٙم٤ملاإلصمٛمرشملم ًمٚمبح٨م وىمد قمروم٧م  أهؿهذا ُمٚمخص اًمٙمالم ذم 
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لىو هل جتزٍ هذه اليظزيُ يف الع): األمز الثالث
 (أيضااحلسًُ 

( ذم صدر اعمت٠مهللم ) إمج٤ملهل٤م  أؿم٤مراًمٕمٚمؿ احلز ٟمٔمري٤مت ذم  أرسمعشمقضمد 

 اصمٜم٤من : وأمهٝم٤م 1األؾمٗم٤مر

ل أيْم٤م ُمٕمٜمك الطمس٤مس طمريم٦م اًم٘مقة (:)...وهل٤م سم٘مقًمف ) أؿم٤مرُم٤م  األوىل:

احل٤مؾم٦م ٟمحق صقرة اعمحسقس اعمقضمقدة ذم ُم٤مدشمف يمام زقمٛمف ىمقم ذم سم٤مب 

 ....(سمّم٤مرإلا

 اعمحسقس واعمٕمٚمقم سم٤مًمذات هق اعمقضمقد اخل٤مرضمل. أن :وُمٚمخّمف

 و قمغم هذا ومال يقضمد احت٤مد سملم احل٤مس واعمحسقس يمام هق واوح  

حيّمؾ سم٤من يٗمٞمض ُمـ  إٟمام الطمس٤مس(:)سمؾ هل٤م سم٘مقًمف ) أؿم٤مرُم٤م  :الثانية

واًمِمٕمقر ومٝمل احل٤مؾم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ و  اإلدراكحيّمؾ هب٤م  درايمٞم٦ماصقرة ٟمقري٦م اًمقاه٥م 

وضمقد  وأُم٤مومالطم٤مس ولحمسقس السم٤مًم٘مقة . ذًمؽىمبؾ  وأُم٤ماعمحسقؾم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ 

صقرة ذم ُم٤مدة خمّمقص٦م ومٝمل ُمـ اعمٕمدات ًمٗمٞمْم٤من شمٚمؽ اًمّمقرة اًمتل هل 

 اعمحسقؾم٦م واحل٤مؾم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ .

ًمٙمالم ذم يمقن هذه اًمّمقرة طمس٤م وطم٤مؾم٤م وحمسقؾم٤م سمٕمٞمٜمف يم٤مًمٙمالم ذم يمقن وا

 اًمّمقرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م قم٘مال وقم٤مىمال وُمٕم٘مقل (.

 أيْم٤م.دًمٞمؾ اًمتْم٤ميػ ضم٤مر ومٞمٝم٤م  أن أي

 ري٦م ومح٤مل اًمّمقرة احلسٞم٦م طم٤مل اًمّمقرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م .وقمغم هذه اًمٜمٔم
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وسم٤مًمذات هق اخل٤مرج ل اًمّمقرة  أولاعمحسقس  أناًمتح٘مٞمؼ  إنوطمٞم٨م  

يٙمقن طم٤مل اًمٜم٤مفمر ًمِمئ طم٤مل ُمـ ٟمٔمر ًمِمئ صمؿ  أنيٚمزم  ألٟمف وذًمؽسٞم٦م احل

طم٤مل اًمٕمٚمؿ الطمس٤مد طم٤مل اًمٕمٚمؿ اخلٞم٤مزم وهق ظمالف  أن أيقمٞمٜمٞمف  أهمٛمض

 ُمـ اًمٕمٚمؿ اخلٞم٤مزم . أووحاًمٕمٚمؿ احلز  أنلؿمبٝم٦م ذم  إذاًمقضمدان 

ُم٤مذيمره هٜم٤م ُمـ احت٤مد احل٤مس واعمحسقس يتٜم٤مرم ُمع ُم٤م ضم٤مء  أن إممهذا ُمْم٤موم٤م 

اًمٕمٚمقم اخلٞم٤مًمٞم٦م واحلسٞم٦م ومٝمل  أُم٤م)  :اًمٕمٚمؿ قمرض أنذم ىمقهلؿ  (6)ًمٗمّمؾ ذم ا

يم٤معمرائل  اآللتيٙمقن شمٚمؽ  إٟماماحلس سمؾ  وآًم٦ماًمتخٞمؾ  آًم٦مقمٜمدٟم٤م همػم طم٤مًم٦م ذم 

 واعمٔم٤مهر هل٤م لجم٤مل ولُمقاوع هل٤م.

ىم٤مئٛم٦م سمتٚمؽ اجلقاهر  أقمراض ٝم٤موقمراأوومجقاهره٤م ضمقاهر جمردة قمـ اعمقاد  

 .1ىمٞم٤مم اعمٛمٙمٜم٤مت سم٤مًمب٤مري ضمؾ ذيمره (واًمٙمؾ ي٘مقم سم٤مًمٜمٗمس 

ىظزيُ احتاد العاقل واملعقىل والعله ) األمز الزابع:
 (احلضىرٍ

اًمّمقرة  أي -: قمٚمؿ اًمِمئ سم٤مًمِمئ هق طمّمقل اعمٕمٚمقم 2ىم٤مل ذم هن٤مي٦م احلٙمٛم٦م

اًمٕمٚمؿ قملم اعمٕمٚمقم سم٤مًمذات و هذا  أنصمؿ سمرهـ قمغم  ًمٚمٕم٤ممل يمام شم٘مدم( -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

)وطمّمقل اًمٌمء وضمقده و  ق اعمٕمٚمقم سم٤مًمذات وم٘م٤مل:ًمٞمس سمدظمٞمؾ ذم يمقن اًمٕم٤ممل ه

اًمٕم٤ممل هق اعمٕمٚمقم  أنصمؿ سمرهـ قمغم  وضمقده ٟمٗمسف وم٤مًمٕمٚمؿ هق قملم اعمٕمٚمقم سم٤مًمذات (
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 )ولزم طمّمقل اعمٕمٚمقم ًمٚمٕم٤ممل وطمْمقره ًمف احت٤مد اًمٕم٤ممل سمف ؾمقاءاً  :سم٤مًمذات وم٘م٤مل

 طمّمقًمٞم٤م . أويم٤من ُمٕمٚمقُم٤م طمْمقري٤م 

٤مئام سمٜمٗمسف يم٤من وضمقده ًمٜمٗمسف وهق ُمع ىم أُمراً يم٤من  إنوم٤من اعمٕمٚمقم احلّمقزم 

ن اًمٌمء ُمقضمقدا ًمٜمٗمسف ًمٚمٕم٤ممل وم٘مد احتد اًمٕم٤ممل ُمع اعمٕمٚمقم رضورة اُمتٜم٤مع يمق ذًمؽ

 .وهذا هق قمٚمؿ اًمٌمء سمٜمٗمسف (وًمٖمػمه ُمٕم٤م

ًمٚمٕم٤ممل وم٘مد احتد  ذًمؽوضمقده ًمٖمػمه وهق اعمقوقع وهق ُمع  أُمراً )وان يم٤من 

اًمؽميمٞم٥م  أنقمغم  ( سمٜم٤مءاً ؽ اًمٖمػماعمقضمقد ًمٖمػمه ُمتحد سمذاًم واألُمراًمٕم٤ممل سمٛمقوققمف 

 ذًمؽسملم اجلقهر واًمٕمرض وسملم اعم٤مدة و اًمّمقرة احت٤مدي )ومٝمق ُمتحد سمام يتحد سمف 

 اًمٖمػم( وهق اًمٕم٤ممل.

 وٟمٔمػم اًمٙمالم جيري ذم اعمٕمٚمقم احلْمقري ُمع اًمٕم٤ممل سمف.

 أواعمٕمٚمقم ُمقضمقد ًمٖمػمه وهق اًمٜمٗمس وم٤معمٕمٚمقم قمرض يم٤مجلقع  أن: فوُمٚمخّم

اًمٖمػم  ذًمؽقمرض واعمقضمقد ًمٖمػمه ُمتحد ُمع  أو صقره قمٚمٛمٞم٦م وهل صقرة

 وم٤معمٕمٚمقم ُمتحد ُمع اًمٕم٤ممل .

يقضمد رء ًمٌمء يمام ىم٤مل  أنقمٚمؿ رء سمٌمء هق  أنوُمبٜمك هذا اًمٙمالم قمغم 

(:)احلؼ يمام ؾمبؼ شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ىمقل صدر اعمت٠مهللم ) 1ذم األؾمٗم٤مر (اعمّمٜمػ )

ق وضمقد ًمٚمٌمء سمؾ ٟم٘مقل اًمٕمٚمؿ ه ،اًمٕمٚمؿ قمب٤مرة قمـ وضمقد رء سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٌمء أن

 (.آظمرًمٌمء  أواًمقضمقد ًمٜمٗمسف  ذًمؽيم٤من  اعمجرد قمـ اعم٤مدة ؾمقاءاً 

 وم٘م٤مل ُمٕمٚم٘م٤م قمغم هذا اًمٙمالم:

 .12 ومّمؾ /3/279الؾمٗم٤مر:  - 1
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 أن)هذا شمٍميح سمام ىمدُمٜم٤مه ذم اًمٙمالم قمغم سمره٤من احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ُمـ 

ُمٕم٘مقًمٞم٦م رء ًمٌمء ُمـ ومروع ُمس٤مًم٦م ُمقضمقدي٦م رء ًمٌمء ومقضمقد رء جمرد 

اًمٖمػم  ذًمؽ أن إلاًمٖمػم سمف  ذًمؽرء جمرد ًمٖمػمه قمٚمؿ ًمٜمٗمسف قمٚمٛمف سمٜمٗمسف ووضمقد 

 يٙمقن ظم٤مرضم٤م ُمـ وضمقد اعمٕم٘مقل . أناعمسٛمك سم٤مًمٕم٤مىمؾ ُمـ اعمستحٞمؾ 

ًمٖمػمه ُم٤م ًمٜمٗمسف وُم٤م  إممشم٘مسٞمؿ اًمقضمقد  أن ٤م وهلتٜمبف هلي أنوهٜم٤م ٟمٙمت٦م جي٥م 

يٛمتٜمع ُمٕم٘مقًمٞم٦م اجلقهر اعمجرد ًمٖمػمه  أن ذًمؽولزم  ،يقضم٥م اًمتب٤ميـ سملم اًم٘مسٛملم

 يمذاًمؽ ًمٖمػمه. ُم٤مهرُمقضمقد ًمٜمٗمسف ويٛمٜمع وضمقد  ألٟمف

ليتح٘مؼ سمٞمٜمٝمام اًمٕمٚمٞم٦م واعمٕمٚمقًمٞم٦م وم٤من اًمٕمٚم٦م وان يم٤من ُمقضمقدا ًمٜمٗمسف  أناًمٚمٝمؿ 

ومٚمٝم٤م ٟمقع وضمقد عمٕمٚمقهل٤م واعمٕمٚمقل وان يم٤من ُمقضمقدا ًمٜمٗمسف ومٚمف ٟمقع وضمقد ًمٕمٚمتف 

ًمف ٟمقع وضمقد ذم قمٚمتف هذا (.  أنيمام 

 ُمقضمقداً  داًمٌمء اًمقاطمٟمف يمٞمػ يٙمقن أخيٗمك ُم٤مومٞمف وم٤مٟمف يب٘مك اًمسقال ذم لو

 . ًممظمريمال ُمـ اًمٕمٚم٦م واعمٕمٚمقل ُمقضمقدا  أنًمٜمٗمسف وًمٖمػمه ومل ٟمٕم٘مؾ يمٞمػ 

 أيطمْمقر رء ًمٌمء  سم٠مٟمفـ قمغم شمٕمريػ اًمٕمٚمؿ بتوقمغم يمؾ: ومٝمذا اًمدًمٞمؾ ُم

 أنوم٤مًمالزم  ذًمؽومل ي٘مؿ ذم هن٤مي٦م احلٙمٛم٦م دًمٞمال قمغم  ،جمرد ألُمرجمرد  أُمرطمّمقل 

طمْمقري ومٝمق ُمقضمقد ًمٖمػمه  إُم٤مًمٕمٚمؿ سمام ذيمر سم٤من اعمٕمٚمقم يستدل ُم٘مدُم٦م شمٕمريػ ا

قمرض ويمالمه٤م  أوصقرة  إُم٤مطمّمقزم وهق اًمّمقرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهل  أويم٤مجلقع 

 ه اجلٝم٦م ل ُمـ ضمٝم٦م شمٕمريػ اًمٕمٚمؿ .ُمقضمقد ًمٖمػمه وم٤معمٕمٚمقم ُمقضمقد ًمٚمٕم٤ممل ُمـ هذ

يمؾ ضمقهر جمرد ومٝمق قم٤ممل سمٜمٗمسف  أن أيْم٤موىمد ومرع قمغم شمٕمريػ اًمٕمٚمؿ هبذا 

اًمٕمٚمؿ صٗم٦م هق  ُمتخٚمٚم٦م سملم وضمقد  أنواحلؼ  ،يٙمـ قم٤مىمال وهذا همري٥م وًمق مل
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اعمِم٤مهدة ًمٚمّمقرة ومال  أوالًمتٗم٤مت  أواًمّمقرة ًمٚمٕم٤ممل وسملم اًمٕم٤ممل وهق اًمِمٕمقر 

 ضمقهر جمرد . ألييثب٧م 

 شمٕمديؾ قمٚمٞمف . إضمراءاًمدًمٞمؾ اعمت٘مدم لسمد ُمـ  أنوقمغم يمؾ وم٘مد اشمْمح 

ؿ ُمـ ُم٘مقًم٦م اعمٕمٚمقم سم٤مًمٕمرض سم٤من يمقن اًمٕمٚم :قمغم اًمدًمٞمؾ أؿمٙمؾ (ٟمف )إصمؿ 

اًمتل ُمٜمٝم٤م يمقن اًمقضمقد ًمٜمٗمسف ويمقن اًمقضمقد ًمٖمػمه وُمبٜمك  اآلصم٤مرل ي٘متيض شمرشم٥م 

احلّمقًمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمقضمقد ًمٜمٗمسف وسمٕمْمٝم٤م ُمقضمقد اعمٕمٚمقُم٤مت  أناًمدًمٞمؾ قمغم 

ًمٖمػمه ومال اجلقهر اًمذهٜمل ُمـ طمٞم٨م هق ذهٜمل ضمقهر سم٤محلٛمؾ اًمِم٤مئع ُمقضمقد 

هق ذهٜمل قمرض سم٤محلٛمؾ اًمِم٤مئع ُمقضمقد ًمٜمٗمسف ول اًمٕمرض اًمذهٜمل ُمـ طمٞم٨م 

 .ًمٖمػمه

لن طمٞمثٞم٦م  اآلصم٤مرلن اجلقهر واًمٕمرض اًمذهٜمل ُمـ طمٞم٨م هق ذهٜمل ُمٜمزوع 

 .اآلصم٤مراًمقضمقد اًمذهٜمل ل شمؽمشم٥م ُمٕمٝم٤م 

: اٟمف ل ُمٕمٜمك لحت٤مد اًمٕم٤مىمؾ وهق ُمقضمقد ظم٤مرضمل يؽمشم٥م قمٚمٞمف أظمروسمت٘مري٥م 

 .اآلصم٤مرُمع ُمٕم٘مقل ذهٜمل ُمٜمزوع  اآلصم٤مر

اًمٜمٗمس  أن ٕمٜمكٛمسمًمٕمٚمؿ احلّمقزم يٜمتٝمل ًمٚمٕمٚمؿ احلْمقري قمٜمف سم٤من ا أضم٤مبصمؿ 

قمغم شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هذا  -٤م اًمٕمٚمؿ شمِم٤مهد اعمجردات اًمٕم٘مٚمٞم٦م و اعمث٤مًمٞم٦م ومٞمحّمؾ هل

 . أيْم٤موقمٚمٞمف وم٤معمٕمٚمقم اًمذي حيرض قمٜمد اًمٕم٤ممل ُمقضمقد ظم٤مرضمل  - ُمقوٕمف

 إمموهذا اعم٘مدار ُمـ اجلقاب يتٜم٤مؾم٥م ُمع يمقن ُمٕمٜمك اٟمتٝم٤مء اًمٕمٚمؿ احلّمقزم 

اًمٕمٚمؿ احلّمقزم واٟمف ليقضمد ؾمقى قمٚمؿ طمْمقري  إٟمٙم٤مرْمقري هق اًمٕمٚمؿ احل

اٟمف ؾمببف هق  إللُمع يمقن ُمٕمٜمك الٟمتٝم٤مء اعمزسمقر هق اٟمف يقضمد قمٚمؿ طمّمقزم 



الفلسفية الرسائل سلسلة26

اًمٜمٝم٤مي٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع هذا ذم  (سمٕمض قمب٤مئره ) أناًمٕمٚمؿ احلْمقري واعمٗمروض 

ن سم٤م ذًمؽقمـ  أضمٞم٥مومالسمد ُمـ طمؾ اعمِمٙمٚم٦م ذم ٟمٗمس اًمٕمٚمؿ احلّمقزم ومٚمذا  ألظمػما

سمام  أهن٤م إل اآلصم٤مرُمقضمقد ذهٜمل ُمٜمزوقم٦م  إهن٤ماًمّمقرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وان يم٤من ُمـ طمٞم٨م 

احت٤مده٤م سم٤مًمٜمٗمس اًمتل هل  اضمدة ًمالصم٤مر ومال ُم٤مٟمع ُمـهل ُمقضمقد ظم٤مرضمل و

شمٙمقن اعمٕمٚمقُم٤مت احلّمقًمٞم٦م ُمقضمقدة ًمٜمٗمسٝم٤م  أنُمقضمقد ظم٤مرضمل يمام ل ُم٤مٟمع ُمـ 

 ًمٖمػمه٤م . أو

اًمّمقرة ُمـ  أيُمع اعمٕم٘مقل  شمتحد اًمٜمٗمس أناعمٓمٚمقب  أنوًمٙمـ يرد قمٚمٞمف 

 ُمقضمقد ظم٤مرضمل . إهن٤مُمقضمقد ذهٜمل ل اًمّمقرة ُمـ طمٞم٨م  إهن٤مطمٞم٨م 

 .اإلؿمٙم٤ملقمـ  آظمروقمٚمٞمف ومال سمد ُمـ اًمبح٨م قمـ ضمقاب 

يتبٜمل قمغم  ألٟمف ذًمؽًمف و  ؾأصمم٤م ل  اإلؿمٙم٤ملهذا  إن ي٘م٤مل: نأواًمتح٘مٞمؼ 

ومٝمل  ُمقضمقد ظم٤مرضمل إهن٤مومٛمـ طمٞم٨م  ًمٚمّمقرة طمٞمثٞمث٤مت أنٟم٘مٓم٦م همػم شم٤مُم٦م و هل 

وطمٞم٨م اٟمف  اآلصم٤مرُمقضمقد ذهٜمل ومٝمل ُمٜمزوقم٦م  إهن٤موُمـ طمٞم٨م  ،ظم٤مص٦م آصم٤مرذات 

 اآلصم٤مروُمٜمزوع  ًممصم٤مراًمقاطمد ذم اًمقىم٧م اًمقاطمد واضمدا  ءيٙمقن اًمٌم أنليٛمٙمـ 

 شمٜم٤مىمض ومال سمد ُمـ  ومرض شمب٤ميـ احلٞمثٞملم سمحٞم٨م ل يٛمٙمـ اضمتامقمٝمام . ألٟمف

طمٞمثٞم٦م اًمقضمقد اًمذهٜمل هل ي٘م٤مل سم٤من الظمتالف سمٞمٜمٝمام ذم اًمزُم٤من وم٤من  أن٤م ُمّ وم٢م

طمٞمثٞم٦م حتّمؾ طملم ُم٘م٤مرٟم٦م وُم٘م٤ميس٦م اًمّمقرة ًمٚمخ٤مرج وطمٞمثٞم٦م اًمقضمقد اخل٤مرضمل 

 حتّمؾ قمٜمد ىمٓمع اعم٘م٤ميس٦م .

 شمٙمقن اًمّمقرة ذم وىم٧م واطمد ُم٘مٞمس٦م وهمػم ُم٘مٞمس٦م . أنول يٛمٙمـ 
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احلٞمثٞم٦م اًمت٘مٞمٞمدي٦م شمٙمثر اعمقوقع ومٝمٜم٤مك  أنالظمتالف سمٞمٜمٝمام يٜمِم٤م ُمـ  أن أو

 إهن٤موهق ٟمٗمس هذه اًمّمقرة وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م  آظمرٜم٤مك ر صقرة ُمقضمقده هٜم٤م وه

ضم٤مز اضمتامع وشمتٙمثر سمتٙمثػم القمتب٤مرات وًمذا  ختتٚمػ األؿمٞم٤مءُمقضمقدة ظم٤مرضم٤م لن 

قمغم احت٤مد اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقل  إؿمٙم٤مًمف( هذه اًمٗمٙمرة هٜم٤م ذم اعمت٘م٤مسمٚملم وىمد ـمبؼ)

اعمِمٝمقر  اإلؿمٙم٤ملوم٘مد اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم سمداي٦م احلٙمٛم٦م ذم رد  آظمروـمب٘مٝم٤م ذم ُمقرد 

( قمغم ( قمغم اجلقاب اعمِمٝمقر ًمّمدر اعمت٠مهللم )ًمٚمحٙمٞمؿ اًمسبزواري )

 اعمٕمروف ذم اًمقضمقد اًمذهٜمل ومراضمع . اإلؿمٙم٤مل

( ذم رؾم٤مًمتف ) اعمٕم٤مزم أسمقُمػمزا قمٛمٜم٤م عم٤م ذيمره  صحٞمح٦موهذه اًمٗمٙمرة همػم 

ع اجلزئٞم٤مت ل شمدوم ذم دي٦مٞماًمت٘مٞماحلٞمثٞم٤مت  نأذم احلٞمثٞم٦م اًمت٘مٞمٞمدي٦م و اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م ُمـ 

شمٙمثر  أوضمب٧مل شمقضم٥م شمٙمثراعمقوقع وان  ألهن٤ماضمتامع اعمت٘م٤مسمالت  إؿمٙم٤مل

طمٞمثٞم٦م اًمقضمقد  أن إمم ُمْم٤موم٤مهذا ، اعمٕمٜمقن واعمحٙمقم قمٚمٞمف واطمد أن إلقمٜم٤مويٜمف 

يمام هق  اآلصم٤مريمٚمٝم٤م سمؾ هل شمقضم٥م ٟمزع سمٕمض  اآلصم٤مراًمذهٜمل ًمٞمس٧م ُمٜمزوقم٦م 

 واوح.

حت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل قمغم الؾمتدلل قمغم ال إؿمٙم٤ملُمـ  أوردُم٤م  أنومٔمٝمر 

 ذم اًمٕمٚمؿ احلّمقزم همػم شم٤مم .

ّمقزم وان ٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ذم اًمٕمٚمؿ احلري٦م احتاعمرشمبط سمٜمٔم اإلؿمٙم٤ملوهذا 

اعمبحقث قمٜمف هق شمٓمبٞمؼ اًمٜمٔمري٦م ذم اًمٕمٚمؿ  إذيم٤من ل يرشمبط سمٛمحؾ سمحثٜم٤م ومٕمال 

ُم٤م  أنغم قم شمٕمروٜم٤م ًمف وعم٤م يرد قمٚمٞمف اؾمتٙمامل ًمٚمٗم٤مئدة وشمٜمبٞمٝم٤مً  أٟم٤م إلاحلْمقري 

ٟمف شمقضمد طمٞمثٞمت٤من أ( ذم يمتبف اعمختٚمٗم٦م ُمـ يمرر ذيمره احلٙمٞمؿ اًمٓمب٤مـمب٤مئل )
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ُمقضمقد ذهٜمل واٟمف ُمتك  إهن٤مُمقضمقد ظم٤مرضمل وطمٞمثٞم٦م  إهن٤مًمٚمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م طمٞمثٞم٦م 

شمت٠مشمك ه٤مشم٤من احلٞمثٞمت٤من وُم٤م هق احلٙمؿ اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدم ًمٞمس ًمف 

 صحٞمح. أؾم٤مس

 ّمقزم .ذم اًمٕمٚمؿ احل أوردههذا ُم٤م 

 إُم٤مل خيٚمق  سم٠مٟمفقمغم احت٤مد اًمٕم٤ممل واعمٕمٚمقم ومٞمف  أورداًمٕمٚمؿ احلْمقري وم٘مد  وأُم٤م

سمام ل  األولقمغم اًمٗمرض  أورد همػمه و أو سم٠مٟمٗمسٜم٤ماًمٕم٤ممل يمٕمٚمٛمٜم٤م يٙمقن ٟمٗمس  أن

 هيٛمٜم٤م ل اًمتٕمرض ًمف ول جلقاسمف .

 ًمزم ّل إوشمٖم٤مير اعمٕمٚمقل ؿمخّم٤م  أنجي٥م  ٦مٚماًمٕمقمغم اًمٗمرض اًمث٤من سم٤من  أوردو 

قمٜمف وهق سمدهيل  ُمت٠مظمريٙمقن اًمٌمء اًمقاطمد ُمت٘مدُم٤م قمغم ٟمٗمسف سم٤مًمقضمقد  أن

 الؾمتح٤مًم٦م.

قن سمٞمٜمٝمام ُمٖم٤ميرة ؿمخّمٞم٦م ٙمشم أناعمٕمٚمقًملم ًمٕمٚم٦م واطمدة يٚمزم  نأيمام 

شمٙمقن مجٞمع اعمجردات ؿمخّم٤م  أن ذًمؽلزم  أن إممهذا ُمْم٤موم٤م  .سم٤مًمرضورة

 الؾمتح٤مًم٦م.واطمدا لن يمال ُمٜمٝم٤م قم٤مىمؾ ًمٚمجٛمٞمع وُمٕم٘مقل ًمٚمجٛمٞمع وهق سمدهيل 

 أن أول٤مء ومال سم٤مس سمتقوٞمحف . و ذيمرا ذًمؽ سمام لخيٚمق قمـ ظمٗمقمـ  أضم٤مبصمؿ 

ُمع اًمٖمض قمـ قمٚمتف واقمتب٤مره  أيًمٚمٛمقضمقد اعمٕمٚمقل اقمتب٤مريـ :اقمتب٤مره ذم ٟمٗمسف 

 قمٚمتف . إممسم٘مٞم٤مس وضمقده 

 أييمام يٙمقن ُمقضمقدا ذم ٟمٗمسف يٙمقن ذا ُم٤مهٞم٦م ممٙمٜم٦م  األولوقمغم القمتب٤مر 

 أووم٤م ًمٚمحٙمؿ سم٤من يٙمقن حمٙمقُم٤م قمٚمٞمف تف يمام اٟمف ي٘مع ـمرـم٤مرد ًمٚمٕمدم قمـ ُم٤مهٞم

 حمٙمقُم٤م سمف.
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ذم  ًمٞمس هق ُمقضمقداً  إذقمغم القمتب٤مر اًمث٤من ومال يثب٧م ًمف رء مم٤م ذيمر  أُم٤مو 

ن وضمقد اعمٕمٚمقل ُمٗمت٘مر لقمٚمتف  إممب٦م سٟمٗمسف ول ٟمٗمسٞم٦م ًمف سمؾ هق وضمقد راسمط سم٤مًمٜم

ٟمٕمؿ ًمف اًمرسمط واًمت٘مقم وطمٞم٨م اٟمف راسمط ومٚمٞمس ًمف ُم٤مهٞم٦م  ،اًمٕمٚم٦م إممذم طمد ذاشمف 

 ال ي٘مع ـمروم٤م ًمٚمحٙمؿ.ومراسمط  فسمقضمقد اًمٕمٚم٦م وطمٞم٨م اٟم

وم٤مٟمف ُم٤مهق اعمراد ُمـ اقمتب٤مره ُمع همض  األومميٜمبٖمل طمذف احلٞمثٞم٦م  :أىمقل 

 يٙمقن اعمراد ُمع ومرض قمدم قمٚمتف ومٝمذه طمٞمثٞم٦م ومهٞم٦م . أن إُم٤ماًمٜمرض قمـ قمٚمتف وم٤مٟمف 

 أنٝم٤م ومال يٛمٙمـ يٙمقن اعمراد ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ وضمقد قمٚمتف وقمدُم أن وإُم٤م

  .ًمزم اضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم لإو إًمٞمفاعمٕمٚمقل سم٤مظمتالف اًمٜمرض  أطمٙم٤ممشمتٖمػم 

 .ًمٕمدم ًمزوم اضمتامقمٝمام شمٕمدد احلٞمثٞم٦م يم٤مف أن :ن ي٘م٤ملأ لإ

احلٞمثٞم٤مت  أن إمميرضمع  أن إُم٤مومٞمام شم٘مدم وم٤من ُم٤م ذيمر  ٤مومٞمفُم٧م وًمٙمـ ىمد قمروم

 () اعمٕم٤مزم أسم٤م٦م اًمٕمالُم أنٞمدي٦م ًمٚمجزئل شمقضم٥م شمٙمثر اعمقوقع وىمد قمروم٧م ٞماًمت٘م

تٛمٕم٤م ذم زُم٤من واطمد وىمد دم أناحلٞمثٞمتلم ل يٛمٙمـ  أن إمم أو ،ذًمؽىمد رومض 

 .أيْم٤مذم هذا  قمروم٧م ُم٤م

 أطمٙم٤مميمقن اعمٛمٙمٜم٤مت وضمقدات راسمٓم٦م ل ي٘متيض شمرشمٞم٥م  أناًمتح٘مٞمؼ  أنصمؿ 

ُمِمؽمك  أوُمِمؽمك ًمٗمٔمل سمٞمٜمٝمام  إُم٤ماًمقضمقد اًمراسمط قمٚمٞمٝم٤م لن وضمقد اًمراسمط 

اًمقضمقدات اعمٛمٙمٜم٦م واًمث٤من وضمقدات سامن اطمدمه٤م ُمٕمٜمقي سم٤من يٙمقن ًمف ىم

 .اًمٜمس٥م

 إمماًمقضمقد اًمراسمط سمٛمٕمٜم٤مه اعمٕمروف  أطمٙم٤مموقمغم يمال اًمت٘مدير ومال شمني 

 وضمقدات اعمٛمٙمٜم٤مت .
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ٕمٚم٦م واعمٕمٚمقم هق مل هق اًم٤مٕمتٙمٚمؿ ذم ومرض يمقن اًمٟم(: شم٤مرة )صمؿ ىم٤مل 

اًمٕم٤ممل  ومرض يمقن تٙمٚمؿ ذمٟموصم٤مًمث٦م  ،تٙمٚمؿ ذم ومرض اًمٕمٙمسٟمو شم٤مرة  ،اعمٕمٚمقل

 ٕمٚم٦م واطمدة .واعمٕمٚمقم ُمٕمٚمقًملم ًم

اعمٕمٚمقل وضمقد راسمط هذا ُمـ ضمٝم٦م و ُمـ ضمٝم٦م  إنٟم٘مقل :  األولومٗمل اًمٗمرض 

وم٤معمٕمٚمقم ًمٞمس وضمقدا راسمٓم٤م لن اعمٕمٚمقم ُمقضمقد ًمٚمٕم٤ممل ومٝمق ُمقضمقد ًمٖمػمه  أظمرى

يٙمقن ُمقضمقدا ًمٖمػمه سمؾ اًمراسمط ُمقضمقد ذم همػمه لن  أنواًمقضمقد اًمراسمط ل يٕم٘مؾ 

 ه ومرع قمـ يمقٟمف ُمقضمقدا ذم ٟمٗمسف.اعمقضمقد ًمٖمػم

 و اًمقضمقد اًمراسمط ُمقضمقد ذم همػمه ل ذم ٟمٗمسف .

 اعمٕمٚمقل ُمقضمقد ًمٚمٕمٚم٦م ؟ أنوقمٚمٞمف ومٙمٞمػ ٟمّمقر 

م سمقضمقد اًمٕمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُم٤م ًمٞمس اعمٕمٚمقل وضمقد راسمط ومٝمق ُمت٘مق أنب: واجلقا

هق ؿم٤من اعم٘مقم وم٤معم٘مقم اًمقضمقدي يم٤معم٘مقم  ذاهسمخ٤مرج وًمٞمس سمٖم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م لن 

اًمقضمقد واقمتب٤مري٦م اعم٤مهٞم٦م وم٤معم٘مقم اًمقضمقدي هق  أص٤مًم٦مؾ اٟمف سمٜم٤مءا قمغم اعم٤مهقي سم

 اعم٘مقم ًمذات اًمٌمء وطم٘مٞم٘متف.

ُمقضمقدة ًمٜمٗمسٝم٤م اًمٕمٚم٦م وًمٞمس سمٖم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م واًمٕمٚم٦م  وم٤معمٕمٚمقل ًمٞمس سمخ٤مرج قمـ

يتؿ سمٛم٘مقُمف اًمذي هق وضمقد اًمٕمٚم٦م  إٟماميمقن وضمقد اعمٕمٚمقل ًمٚمٕمٚم٦م  إن ٟم٘مقل:ومٚمذا 

 أظمرى:وسمٕمب٤مرة 

ٕمٚم٦م هق ٟمٗمسٝم٤م سمام شم٘مقم وضمقد اعمٕمٚمقل وم٤مًمٕمٚم٦م شمٕم٘مؾ ذاهت٤م ُمٕمٚمقم اًم نّ إ

 ٥م.رج ُمٜمٝم٤م ل سمٛمٕمٜمك اجلزئٞم٦م واًمؽميمواعمٕمٚمقل همػم ظم٤م
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واحلٛمؾ سمٞمٜمٝمام محؾ اعمٕمٚمقل ُمت٘مقُم٤م سم٤مًمٕمٚم٦م قمغم اًمٕمٚم٦م و هق ٟمقع ُمـ محؾ 

 احل٘مٞم٘م٦م واًمرىمٞم٘م٦م.

ذم ٟمٗمسٝم٤م سمٜمٗمسٝم٤م و  ُم٠مظمقذةقمٚمؿ اًمٕمٚم٦م و هل  إممومامل قمٚمؿ اًمٕمٚم٦م سمٛمٕمٚمقهل٤م 

 ُمع ُمٕمٚمقهل٤م. ُم٠مظمقذة هل

ؾ راسمط ومٙمؾ ُمٕمٚمقم راسمط ُمٕمٚمقم سم٤معمست٘موٟمٔمػم اًمٙمالم جيري ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مًم

 .اًمراسمط ذًمؽاًمذي يت٘مقم سمف 

ٟمٗمسٝم٤م واعمٕمٚمقم هق ُمرشمب٦م ُمٜمٝم٤م وم٤من اًمٕم٤ممل هق اًمٕمٚم٦م  أن: وسمٕمب٤مرة سحي٦م

اعمٕمٚمقم هق اعمٕمٚمقل طمس٥م اًمٗمرض وًمٚمٛمٕمٚمقل ُمرشمب٦م ُمـ وضمقد اًمٕمٚم٦م هل ُم٘مقُم٦م 

ػ ُمـ اًمٕمٚم٦م وم٤معمٕمٚمقل ُمت٘مقم وٕمٕمٚمقل وم٤من وضمقد اعمٕمٚمقل عم٤م يم٤من اًمقضمقد اعم

اعمٕمٚمقل وهذه اعمرشمب٦م ُمـ اًمٕمٚم٦م  أنسمٛمرشمب٦م ُمـ اًمٕمٚم٦م شمس٤موي وضمقده وُمٕمٜمك اًمت٘مقم 

مه٤م رء واطمد ذاشم٤م وان اظمتٚمٗم٤م وضمقدا وًمٚمٕمٚم٦م زي٤مدة ختّمٝم٤م وم٤مًمٕمٚم٦م سمام هل٤م ُمـ 

 قل .اًمقضمقد قم٤معم٦م سمٛمرشمب٦م ُمٜمٝم٤م و هل اعمرشمب٦م اعم٘مقُم٦م ًمٚمٛمٕمٚم

اًمٕمٚم٦م  أن: ُمٚمخّمف أىمقل( ي٘م٤مل ذم شمقوٞمح يمالُمف ) أنيٛمٙمـ  هذا ُم٤م

ان اًمٓمقيؾ ًمٚم٘مّمػم ظم٤مل ُمـ اًمٜم٘م٤مئض وضمد آظمرسمقضمقد ل واضمدة ًمذات اعمٕمٚمق

 اًمٕمٚم٦م واًمتل شمس٤موي اعمٕمٚمقل ُم٘مقُم٦ماعمرشمب٦م اًمتل ذم  أنوُمٕمٜمك  ،واًمِمديد ًمٚمْمٕمٞمػ

.قملم اعمٕمٚمقل ذاشم٤م وم٤مًمت٘مقم سمٛمٕمٜمك اًمٕمٞمٜمٞم٦م أهن٤مًمٚمٛمٕمٚمقل هق 

ػ هب٤م اًمٕمٚم٦م ل هذه اعمرشمب٦م شمتّم أن :ٚمجقابي٘م٤مل شمتٛمٞمام ًم أنٜمبٖمل يٟمف إصمؿ 

 أنٛمٕمٜمك سمقمغم اًمٕمٚم٦م سم٤محلٛمؾ اًمِم٤مئع سمؾ احلٛمؾ اًمِم٤مئع سم٤من حيٛمؾ اعمٕمٚمقل  سمٛمٕمٜمك

 سمٛمٕمٜمك اٟمف يقضمد سمٞمٜمٝمام محؾ اًمرىمٞم٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م . أواًمٕمٚم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م 
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ذم اًمدرس قمٚمٞمف:  أوردٟم٤موقمغم يمؾ وم٘مد 

شمٙمقن  أن٘مٞم٘م٦م ومٚمذا يٚمزم وٟم٘م٤مئض ظم٤مًمٞم٦م قمٜمٝم٤م احل آصم٤مر٘م٦م ذات اًمرىمٞم أن -1

 يستٚمزم اظمتالف اعم١مصمرات . اآلصم٤مرن اظمتالف ل٤م همػمه

فم٦م اعمرشمب٦م اًمقضمقدي٦م حمٗمق أو -سمٛمٕمٜمك اعم٤مهٞم٦م  -اًمذات  أناعمٗمروض  أن -2

اٟمحٗم٤مظ اًمقاىمع وان ل شمٙمقن هٜم٤مك طمتك يٚمزم وًمٙمـ الظمتالف ذم ٟمحق اًمقضمقد 

اًمقضمقد اقمتب٤مري  أنسملم احل٘مٞم٘م٦م واًمرىمٞم٘م٦م ومال سمد ُمـ اًمبٜم٤مء قمغم  هقي٦مهمػمي٦م سمؾ هق

يم٤مٟم٧م احل٘مٞم٘م٦م همػم  وإذاهقي٦م شمّمح اهلق أنواظمتالومف ليٛمٙمـ  ًمتفأص٤مُمع  إذ

قير قمٚمٛمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ُمـ ل يٛمٙمـ شمّمًمرىمٞم٘م٦م سمٓمؾ اًمٕمٚمؿ احلْمقري وهٙمذا ا

 إلن هٜم٤مك يٙمقيٚمزم ان ل  إذذم اًمٙمِمػ اًمتٗمّمٞمكم  اإلمج٤مزمري٦م اًمٙمِمػ ظمالل ٟمٔم

اًمت١مام ومٚمذا ل يٕم٘مؾ  ٝم٤مأظمٞمومتٕمٚمؿ اًمٕمٚم٦م هب٤م ُمـ ظمالل ٞمكم همػم شمٗمّم إمج٤مزمقمٚمؿ 

ًمؽ و ل يٛمٙمـ ذم قملم اًمٙمِمػ اًمتٗمّمٞمكم سمذ مج٤مزماإلشمّمقير ٟمٔمري٦م اًمٙمِمػ 

و  اآلصم٤مرشمّمقير قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سم٤معمخٚمقىم٤مت سمذاًمؽ وم٤من ومرض اًمذات قمريف قمـ 

ٜم٘م٤مئص وًمٙمٜمف ٟم٘مص ُمـ ضمٝم٦م يم٤من يمام ل ُمـ ضمٝم٦م قمدم شمرشمٞم٥م اًم أناًمٜم٘م٤مئص  و 

 اًمٕمٚمؿ ومال يٜمبٖمل اخلٚمط سملم اجلٝمتلم.

اعمٕمٚمقل  أنًمتّمقير يمٞمػ  آظمر شمٗمسػماً  اعمت٘مدُم٦مهذا وىمد شمٕمٓمل سمٕمض اًمٕمب٤مئر 

همػم ظم٤مرضم٦م  إهن٤موُم٘مقُم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقل  إهن٤ماًمٕمٚم٦م طمٞم٨م  أن :ُمقضمقد ًمٚمٕمٚم٦م ُمٚمخّمف

 أنـ قضمقدة ًمٜمٗمسٝم٤م ومٞمٛمٙماًمٕمٚم٦م ُم أنقمـ اعمٕمٚمقل وهمػم هم٤مئب٦م قمٜمف و اعمٗمروض 

شمّمقير  إممهذا سم٤مًمٜمسب٦م  أيْم٤مٟم٘مقل سم٤من اعمٕمٚمقل ُمقضمقد ًمٚمٕمٚم٦م . وًمٙمٜمف ُمقهقن 

 ٧م ومس٤مده.ومسم٤معمٕمٚمقل وىمد قمر اًمٕمٚمؿ احلْمقري  ًمٚمٕمٚم٦م
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يم٤من اًمٕم٤ممل هق اعمٕمٚمقل واعمٕمٚمقم هق اًمٕمٚم٦م وم٤مًمٕم٤ممل  إذا(: اٟمف ومٞمام صمؿ ىم٤مل)

يقضمد ًمف رء وهق  أنواًمقضمقد اًمراسمط ل ي٘مبؾ  ٤مراسمٓم اؾمقف يٙمقن وضمقد

وضمقد اًمٕمٚم٦م  إناًمٕم٤ممل يقضمد ًمف رء وهق اعمٕمٚمقم ومٚمذا ٟم٘مقل:  أناعمٕمٚمقم واحل٤مل 

ٟمستحّمٚمف ُمـ ظمالل الًمتٗم٤مت ًمت٘مقم اعمٕمٚمقل سم٤مًمٕمٚم٦م وم٤مًمٕمٚم٦م  أنًمٚمٛمٕمٚمقل يٛمٙمـ 

رضمف قمٜمف وم٤مًمٕمٚم٦م سمٜمٗمسٝم٤م ُمقضمقدة ًمٜمٗمسٝم٤م واًمٕمٚم٦م ُم٘مقُم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقل ومٝمل همػم ظم٤م

 ُمقضمقدة ًمٚمٛمٕمٚمقل .

 إنُمقضمقدة ًمٜمٗمسٝم٤م وطمٞم٨م  ألهن٤مسمٜمٗمسٝم٤م اًمٕمٚم٦م قم٤معم٦م  أن: أظمرىوسمٕمب٤مرة 

 اعمٕمٚمقل . إمماعمٕمٚمقل همػم ظم٤مرج قمٜمٝم٤م ومٞمٜمس٥م اًمٕمٚمؿ 

 سمام يسٕمف ُمـ وضمقده٤م . إلوًمٙمـ ل يٜم٤مل اعمٕمٚمقل ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م 

واحلٛمؾ سمٞمٜمٝمام محؾ اًمٕمٚم٦م قمغم اعمٕمٚمقل ُمت٘مقُم٤م سم٤مًمٕمٚم٦م و هق ٟمقع  ُمـ محؾ 

ُمع ُمٕمٚمقهل٤م  ُم٠مظمقذةقمٚمؿ اًمٕمٚم٦م وهل  إمماحل٘مٞم٘م٦م واًمرىمٞم٘م٦م ومامل قمٚمؿ اعمٕمٚمقل سمٕمٚمتف 

 وطمده٤م . ُم٠مظمقذةسمٜمٗمسٝم٤م و هل 

( ُمثال 13اعمٕمٚمقل اًمذي درضمتف اًمقضمقدي٦م ) أن(: طم٤مصؾ ُم٤ميروُمف )أىمقل

( ُمـ اًمٕمٚم٦م لن ًمٚمٛمٕمٚمقل ُمرشمبتلم ُمرشمب٦م ذم ذات اًمٕمٚم٦م وهل 13يٕمٚمؿ سمدرضم٦م )

اًمقضمقد اجلٛمٕمل وُمرشمب٦م اًمقضمقد اعمختص ومه٤م رء واطمد وذات واطمدة هم٤مي٦م 

خمتٚمٗم٤من ذم ٟمحق اًمقضمقد وُمرشمب٦م اًمقضمقد اجلٛمٕمل قم٤معم٦م سمٜمٗمسٝم٤م ومٞمٜمس٥م  أهنام ألُمرا

 هذا اًمٕمٚمؿ ًمٚمقضمقد اعمختص .

٘متيض شمّمقير اًمٕمٚمؿ احلْمقري جلٛمٞمع هذا اًمبٞم٤من ي أن إمماٟمف ُمْم٤موم٤م  -وومٞمف:

اٟمف  - اًمرىمٞم٘م٦م احل٘مٞم٘م٦م قملم أنٜمك قمغم تبف ياعمٛمٙمٜم٤مت ل خلّمقص اعمجردات و اٟم
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د وًمذا اؾمٜمد ًمف اصمر اًمٕمٚمؿ وهذا قدات وان يم٤من هلام وضمقد واطمقضماعم يبتٜمل قمغم ان

 يٚمزم ُمٜمف شمٕمدد واضم٥م اًمقضمقد وًمق يم٤من اًمقضمقد إذحم٤مل ذم واضم٥م اًمقضمقد 

قهل٤م وقمٚمؿ اعمٕمٚمقل سمٛمٕمٚمقًمف قمٚمؿ اًمٕمٚم٦م سمٛمٕمٚم أيْم٤مشمٕمؿ  اإلؿمٙم٤ملتواطمدا وهذه 

 قمٚمؿ اعمٕمٚمقل سمٕمٚمتف. إممؿ قمٚمؿ اعمٕمٚمقل سمٕمٚمتف. هذا سم٤مًمٜمسب٦م يمام شمٕم

اًمٕم٤ممل   أنقًملم ًمٕمٚم٦م صم٤مًمث٦م ومال سمد ُمـ ومرض ٚميم٤من اًمٕم٤ممل واعمٕمٚمقم ُمٕم إذا وأُم٤م

واعمٕمٚمقم هق اًمٕمٚم٦م سمام شم٘مقم اعمٕمٚمقل اًمث٤من لن  األولهق اًمٕمٚم٦م سمام شم٘مقم اعمٕمٚمقل 

اعمٕمٚمقًملم هلام وضمقد راسمط واًمقضمقد اًمراسمط ل يقضمد ًمٖمػمه يمام ل يقضمد ًمف رء 

 ٤م .يٙمقن ل قم٤معم٤م و ل ُمٕمٚمقُم أنومال يٛمٙمـ 

( ُمٜمٝم٤م ُمثال وهٙمذا و يٜمس٥م 6( ُمثال واعمٕمٚمقم هق درضم٦م )5وم٤مًمٕم٤ممل هق درضم٦م)

 ٧م ُم٤م ومٞمف.اعمٕمٚمقل سمقضمقده اعمختص يمام قمروم٧م و ًمٙمـ ىمد قمروم ممإهذا 

شمّمقير احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ و اعمٕم٘مقل ذم اًمٕمٚمقم احلْمقري٦م ذم اعمجردات  أنومٔمٝمر 

 اعمٛمٙمٜم٦م يمام شمرى .

خقض ومٞمف ًم٘مّمقر ٟم أنًمٜم٤م  يّمحقمٚمؿ اًمقاضم٥م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ومال  أُم٤مو 

 .إدرايمفقم٘مقًمٜم٤م قمـ 

اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعم٘مبقًم٦م ًمقل  أن٤مت وىمد وضمدٟم٤م ذم ُم٘م٤مم طمؾ سمٕمض اًمٕمقيّم

 .هذه اًمٕمقيّم٤مت شمتٙمن طمٞمٜمام يراد شمٓمبٞم٘مٝم٤م ذم اًمذات اعم٘مدؾم٦م
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وجىد عدَ معان ليظزيُ احتاد العاقل ) اخلامس: األمز
 (واملعقىل

ن لحت٤مد اًمٕم٤مىمؾ و اعمٕم٘مقل شمٜمتزع ُمـ ٘م٤مل اٟمف شمقضمد قمدة ُمٕم٤مي نايٛمٙمـ 

اعمختٚمٗم٦م قمغم احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل يمام شمٜمتزع ُمـ اًمتدىمٞمؼ ذم سمٕمض يمٚمامت  أدًمتٝمؿ

 ُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ احلٙمامء.( ويمٚمامت سمٕمض صدر اعمت٤مهللم )

 اآلشمٞم٦م.سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم ذم اًمٗمّمقل  أيمثر ذًمؽو ؾمٞمتجغم 

 (احتاد العقل واملعقىل)السادس:  األمز
اًمٕم٘مؾ ُمتحد ُمع اعمٕم٘مقل لن اًمٕم٘مؾ هق اًمقضمقد اًمذهٜمل و ُمـ  أناحلؼ 

ٟمٕمؿ اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜمك  ،ذهٜم٤م أوقضمقد ظم٤مرضم٤م اًمقضمقد ُمتحد ُمع اعم أناًمقاوح 

سمٛمٕمٜمك اٟمف زائد قمٚمٞمف زي٤مدة  -اًمِمٕمقر و الًمتٗم٤مت ًمٚمّمقرة ُمتحد ُمع اًمٕم٤مىمؾ 

 ٕم٘مقل .ل ُمع اعم -ُمتّمٚم٦م 



 



 (فصىل الزسالُ)
 واألدلُيف معيِ احتاد العاقل واملعقىل ) األول:ل الفص

 (علًه
شمٜمتزع ُمـ سمٕمض يمٚمامت اعمتٜم٤مزقملم ذم ُمس٠مًم٦م احت٤مد اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقل  أنيٛمٙمـ 

 واعمٕم٘مقل:ة شمٗم٤مؾمػم لحت٤مد اًمٕم٘مؾ قمد أدًمتٝمؿو ُمـ 

 حتاد العاقل واملعقولا :األولالتفسري 

 اًمّمقرة قم٤مىمٚم٦م وُمٕم٘مقًم٦م. أن سمٛمٕمٜمك

ل اًمتل شمثب٧م الحت٤مد هبذا احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ سم٤معمٕم٘مق قمغم األدًم٦موهٜم٤مك سمٕمض 

. اعمٕمٜمك

برهان التضايف  األول:الدليل 

 ُمـ شم٘مرير: أيمثروًمف 

وضمقده٤م ًمٚمٕم٤مىمؾ  وضمقد اًمّمقرة اعمٕم٘مقًم٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م قملم أن :األولالتقرير 

 ٛمقزم قملم وضمقده٤م اًمٜم٤مقمتل .وضمقده٤م اعمح أن إي

قملم وضمقد اًمٕم٤مىمؾ قد هذا اًمقضم أناعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و أوممه ُم٘مدُم٦م هذ

ًمق مل يٙمـ قمٞمٜمف ًمٙم٤من يٛمٙمـ اقمتب٤مر يمؾ ُمٜمٝمام قمزل اًمٜمٔمر قمـ اقمتب٤مر  إذواعمقصقف 

يٙمقن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام وضمقد ذم  أنص٤مطمبف لن اىمؾ ُمراشم٥م الصمٜمٞمٜمٞم٦م سملم ؿمٞمئلم اصمٜملم 

 ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ىمريٜمف. إنٟمٗمسف و 

 .ًمٞمس يمذاًمؽ ذم اعمٕم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ  األُمرو ًمٙمـ 
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 ُمست٘مالً  يٕمد سمره٤مٟم٤مً  أنيّمٚمح  ذًمؽ( سمره٤مٟم٤م قمغم )صمؿ ؾم٤مق صدر اعمت٠مهللم

 .قرقمغم احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ًم٥م سمره٤من اًمتْم٤ميػ سم٤مًمت٘مرير اعمزسم

.  األؾمٗم٤مروهذا اًمت٘مرير هق ُم٤م ئمٝمر ُمـ 

وضمقد اًمّمقرة ذم  أنومٝمؾ اعمراد  األومماٟمف ُم٤م اعمراد سم٤معم٘مدُم٦م  ويرد قمٚمٞمف:

 ٚمٕم٤مىمؾ طمٞم٨م ي٘م٤مل اًمٜمٗمس ُمتّمقرة .ٟمٗمسٝم٤م قملم وضمقده٤م اًمٜم٤مقمتل ًم

وضمقد اًمّمقرة ذم ٟمٗمسٝم٤م قملم وضمقده٤م اًمٜم٤مقمتل طمٞم٨م ي٘م٤مل  أناعمراد  أو

 .اًمّمقرة ُمٕم٘مقًم٦م 

 .وضمقد اًمّمقرة ذم ٟمٗمسٝم٤م هل قملم وضمقد اًمٕم٤مىمؾ  أناعمراد  أو

 واًمٙمؾ وم٤مؾمد .

وضمقد اًمّمقرة ذم  أنيثب٧م  أنًمٞمس ُمـ اعمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم  ومالٟم٦م :األول أُم٤م

وضمقد اًمّمقرة اًمتل هل  أن إصمب٤متاًمّمقرة ًمٖمػمه٤م سمؾ اعمٝمؿ هق  ٟمٗمسٝم٤م قملم وضمقد

 اًمٜمٗمس وهذه هل اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م . أيُمٕم٘مقًم٦م قملم وضمقد اًمٕم٤مىمؾ 

وضمقد اًمّمقرة قملم وضمقد اًمٕم٤مىمؾ  إني٘م٤مل  أنيٙمٗمل  ومألٟمف :اًمث٤من وأُم٤م

وضمقد اًمّمقرة ذم ٟمٗمسٝم٤م قملم وضمقده٤م اًمٜم٤مقمتل سم٤معمٕمٜمك  أن إلصمب٤متولطم٤مضم٦م 

اعمت٘مدم. 

اعمٕم٘مقًمٞم٦م قملم ذاشمف اًمقضمقدي٦م وهذه  أن إصمب٤متهذا ٟم٤مومع ذم  إن ىمٚم٧م: إن

 اعم٘مدُم٦م حيت٤مج هل٤م ذم اًمؼمه٤من يمام ؾمٞمتْمح سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم .
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٤من اًمٜمٗمس قم٤مىمٚم٦م ل سمقضمقد اًمٜم٤مقمتل ًمٚمّمقرة هق ُم٤م يرشمبط اًم إنىمٚم٧م: 

اجلسؿ  أناًمقضمقد اًمٜم٤مقمتل ًمٚمبٞم٤مض هق  أنُم٤ميرشمبط سم٤من اًمّمقرة ُمٕم٘مقًم٦م يمام 

 اسمٞمض.

( ُمـ طم٤مؿمٞمتف قمغم )1وهق ئمٝمر ُمـ احلٙمٞمؿ اًمسبزواري - :الثالث وأما

وت سمٞمٜمٝمام طمٞم٨م ٤مقمغم شمٗم ٤م( ُمـ طم٤مؿمٞمتف قمٚمٞمٝماألؾمٗم٤مر واحلٙمٞمؿ اًمٓمب٤مـمب٤مئل)

 أناًمّمقرة قم٤مىمٚم٦م واًمث٤من ذيمره٤م يمدًمٞمؾ قمغم  أنقمغم  ذيمره٤م يمدًمٞمؾ ولاأل إن

قد اًمٕمرض ذم سم٤من احت٤مد وضم أيْم٤مومٝمق ُمردود  -اًمّمقرة ُمرشمب٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمٕم٤مىمؾ 

 ٟمٗمسف ُمع وضمقده عمقوققمف ًمٞمس ًمف رسمط سم٤محت٤مد وضمقده ُمع وضمقد ُمقوققمف .

 .وم٤مؾمدة األومماعم٘مدُم٦م  أنومٔمٝمر 

 أهن٤ميم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م سمؾ هل قملم اعمٓمٚمقب ل  إنومٝمل و  :اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وأُم٤م

صمٜمٞمٜمٞم٦م ل شم٘متيض اٟمف يٛمٙمـ ال إذيمر دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م واوح اًمقهـ ُم٤مذ أن إلُم٘مدُم٦م ًمف 

 ٦مرسمام شمٙمقن سمٞمٜمٝمام قمٚمٞم إذقد يمؾ ُمٜمٝمام ُمع قمزل اًمٜمٔمر قمـ اقمتب٤مر ص٤مطمبف اقمتب٤مر وضم

 ُمالزُم٦م . أو

٦م ذم اعمٗمٝمقم ٜمٞمالصمٜمٞم أريد٦م ذم اًمقضمقد وان ٜمٞم٦م الصمٜمٞمٜمٞمُمـ الصمٜمٞم أريد إنهذا 

اٟمف يٛمٙمـ شمّمقر يمؾ ُمٜمٝمام  ذًمؽيم٤من هٜم٤مك ُمٗمٝمقُم٤مت اصمٜم٤من ومالزم  إذاسم٤من يراد اٟمف 

اٟمف يٛمٙمـ اٟمٗمٙم٤ميمٝمام ذم اًمتٕم٘مؾ ومػمد قمٚمٞمف  أي اآلظمرسم٤مٟمٗمراده ُمع قمزل اًمٜمٔمر قمـ 

يٙمقن اعمراد ُمـ احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل  أناٟمف ي٘متيض  إليم٤من شم٤مُم٤م  إنهذا و  أن
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ُمْم٤موم٤م  إرادشمف( سمٕمدم اًمٕمٞمٜمٞم٦م سمحس٥م اعمٗمٝمقم و هق مم٤م سح صدر اعمت٠مهللم)

 .ووقح ومس٤مده إمم

٤مؾمدشملم هذا اًمت٘مرير ًمؼمه٤من اًمتْم٤ميػ يتْمٛمـ ُم٘مدُمتلم وم أن ومتٚمخص: 

 وُمستدريمتلم ل يتقىمػ اًمؼمه٤من قمٚمٞمٝمام .

احلٙمٞمؿ  إًمٞمف أؿم٤مرو هذا اًمت٘مرير ىمد  التقرير الثاين لربهان التضايف:

 أن(:)ًمٞمس اعمراد طمٞم٨م ىم٤مل ) 1األؾمٗم٤مر( ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمسبزواري )

اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل عم٤م يم٤مٟم٤م ُمْم٤موملم وُمتٙم٤مومئلم ذم درضم٦م اًمقضمقد يم٤من اطمدمه٤م ص٤مدىم٤م 

 اآلظمرصدق اطمدمه٤م ذم ُمرشمب٦م ذات  ذًمؽو ُمـ مجٚم٦م  اآلظمر يّمدقشمب٦م ُمر أي٦مذم 

هل و يمام  إلفم٤مهر اًمبٓمالن لن اعم٤مهٞم٦م ُمـ طمٞم٨م هل ًمٞمس٧م  ذًمؽ إنطمتك ي٘م٤مل 

يمذاًمؽ ُمـ  اآلظمرُمٗمٝمقم اطمدمه٤م ل ُمـ طمٞم٨م اًمتح٘مؼ ًمٞمس ذم ُمرشمب٦م ُمٗمٝمقم  أن

درضم٦م اًمتح٘مؼ اًمذي هق سمٛمٕمٜمك حت٘مؼ ُمٜمِم٠م اٟمتزاقمف ًمٞمس ذم  أي -طمٞم٨م اًمتح٘مؼ

وان اشمٗمؼ اًمٕمٞمٜمٞم٦م يمام ذم شمٕم٘مؾ  -ضمزؤه  أويٙمقن قمٞمٜمف  أنسمٛمٕمٜمك  اآلظمرحت٘مؼ 

 أنوم٤من اًمتٙم٤موم١م اًمذي هق ُم٘مت٣م اًمتْم٤ميػ  - آظمراعمجرد ًمذاشمف ومٝمق ُمـ دًمٞمؾ 

ذم اعمتْم٤ميٗملم  اًمت٠مظمر يمام ىم٤مًمقا ل قمٚمٞم٦مل ٝمام اعمٕمٞم٦م سم٤مًمذات ل اًمت٘مدم و يٙمقن سمٞمٜم

 سمؾ ُمراده......(.
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هذا  أنُمـ ضمٝم٦م  ذًمؽُمـ سمره٤من اًمتْم٤ميػ هق  ّمقداعم٘مو ىمد ٟمٗمك يمقن 

(:)وان يم٤من اطمدمه٤م طمٞم٨م ىم٤مل ) 1األؾمٗم٤مراًمت٘مرير هق ُم٤مشمٕمٓمٞمف سمٕمض قمب٤مئر 

 صم٤مسمت٤م ومٞمٝم٤م (. أيْم٤م ظمراآلصم٤مسمت٤م ذم ُمرشمب٦م ُمـ اعمراشم٥م يم٤من 

ُمـ سمره٤من  األؾمٗم٤مر( ذم ٠مهللم)تيٙمقن ُم٘مّمقد صدر اعم أنوىمد ٟمٗمك 

ىمد محؾ سمره٤من اًمتْم٤ميػ ذم  آظمر ُمقوع اًمتْم٤ميػ هق اًمت٘مرير اعمت٘مدم وًمٙمٜمف ذم

( ذم ( ذم رؾم٤مًم٦م اعمِم٤مقمر وهمػمه٤م قمٚمٞمف طمٞم٨م ىم٤مل )يمٚمامت صدر اعمت٠مهللم)

 :2األؾمٗم٤مرطم٤مؿمٞمتف قمغم 

اعمٕم٘مقًمٞم٦م  إذسمؾ يٛمٙمـ شمتٛمٞمؿ اًمدًمٞمؾ سم٤من ي٘م٤مل ومٝمق قم٤مىمؾ ًمذاشمف  :ىمٚم٧م إن) 

ُمرشمب٦م ذات  اعمٕم٘مقًمٞم٦م ذميم٤مٟم٧م  وم٢مذاواًمٕم٤مىمٚمٞم٦م ُمتْم٤ميٗمت٤من واعمتْم٤ميٗمت٤من ُمتٙم٤مومئت٤من 

ذم ُمرشمب٦م ذاشمف لن  أيْم٤ماعمٕم٘مقًمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىمٚمٞم٦م  إلل وضمقد ًمف  اعمجرد سمحٞم٨م

 .اعمٗمروض ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ مجٞمع الهمٞم٤مر ذم اعمٕم٘مقًمٞم٦م

( هبذا اًمتٙم٤موم١م قمغم احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ذم ٟمٕمؿ اؾمتدل اعمّمٜمػ ) :ىمٚم٧م 

 ذم رؾم٤مًم٦م اعمِم٤مقمر وهمػمه٤م . أيْم٤ماًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمػم 

اًمتٙم٤موم١م ذم اعمرشمب٦م اًمذي هق  إذاٟمف ليثب٧م اعمٓمٚمقب ُمٓمٚم٘م٤م هبذا وًمٙمـ قمٜمدي 

و ًمق  اآلظمرُمـ حت٘مؼ اطمد اعمْم٤ميٗملم ُمع  أزيداًمتْم٤ميػ ل ي٘متيض  أطمٙم٤ممُمـ 

٤مئٗم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقل  ُم١مظمرا ل الحت٤مد يمٞمػ واًمٕمٚم٦م ُمْمسمٜمحق اعم٘م٤مرٟم٦م ل ُم٘مدُم٤م و ل

رشمب٦م سملم ـمرذم صمبقت اعمٕمٜمٞم٦م ذم اعم إلواعمحرك ًمٚمٛمتحرك و اًمتٙم٤موم١م ل يستدقمل 
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اضمتٛمع  إليمؾ ُمٜمٝمام و ؾمٚم٥م اًمؽمشمٞم٥م سمٞمٜمٝمام ل احت٤مدمه٤م وضمقدا و طمٞمثٞم٦م و 

 اعمت٘م٤مسمالت ذم ُمقوقع واطمد.

يمام  -اًمت٘م٤مسمؾ سم٤ملشمٗم٤مق  أىمس٤ممو هذان و ٟمحقمه٤م ُمـ اًمتْم٤ميػ اًمذي هق ُمـ 

مجٞمع الهمٞم٤مر ُمٕم٘مقل ومٛمع ىمٓمع ومام ذيمر ُمـ اٟمف ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ  - ؾمٞمٍمح سمف

ؾمٚمؽ ُمسٚمؽ اًمتْم٤ميػ لن ُمٗمٝمقم اعمٕم٘مقل  سم٤مًمٜمٔمر  إنقم٤مىمؾ ممٜمقع ر قمٜمٝم٤م اًمٜمٔم

اًمٖمػم.  إممُمٕم٘مقل سم٤مًم٘مٞم٤مس  أُمرُمٗمٝمقم اًمٕم٤مىمؾ ُمٕم٘مقل يمٞمػ و يمؾ ُمْم٤مف  إمم

ٖم٤مير ُمٗمٝمقُمٞمٝمام ل ٛمجرد شمسم أهناماعمٗمٝمقُملم اعمتْم٤ميٗملم يمام  أنواًمٖمرض 

 ًمتٙمثر (. الحت٤مد و ل ا أيْم٤م٘متيض شمٙم٤موم١ممه٤م ي٘متْمٞم٤من شمٙمثر اًمقضمقد واحلٞمثٞم٦م ل شم

قمغم هذا اًمت٘مرير ًمؼمه٤من  إؿمٙم٤ملت( قمدة ) أورداٟمف ىمد  :ومتٚمخص

 اًمتْم٤ميػ :

و  اآلظمرُم٤م ي٘متْمٞمف اًمتٙم٤موم١م اعمتْم٤ميٗملم هق حت٘مؼ اطمد اعمتْم٤ميٗملم ُمع  أن -1

 ل ي٘متيض الحت٤مد.

اًمٕمٚم٦م ُمْم٤مئٗم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقل واعمحرك ُمْم٤مئػ ًمٚمٛمتحرك ومٚمق يم٤من  أن -2

واحلٞمثٞم٦م ًمزم اضمتامع اعمت٘م٤مسمٚملم ذم رء اًمتْم٤ميػ يستدقمل الحت٤مد ذم اًمقضمقد 

 واطمد .

ُمٗمٝمقم اطمدمه٤م  أنومٙمام  اٟمف يمٞمػ يّمدف اًمٕم٤مىمؾ ذم ُمرشمب٦م ذات اعمٕم٘مقل -3

يمذاًمؽ ُمـ طمٞم٨م  اآلظمراًمتح٘مؼ ًمٞمس ذم ُمرشمب٦م ُمٗمٝمقم  ل ُمـ طمٞم٨م 

ًمٞمس ذم درضم٦م حت٘مؼ  –اٟمتزاقمف  ُمٜمِم٠مًمذي هق سمٛمٕمٜمك حت٘مؼ اًمتح٘مؼ ا أي -اًمتح٘مؼ 
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يمام ذم شمٕم٘مؾ اعمجرد ًمذاشمف ومٝمق  زؤه وان اشمٗم٘م٧م اًمٕمٞمٜمٞم٦م يٙمقن ضم أنالظمرسمٛمٕمٜمك 

 هل . إللن اعم٤مهٞم٦م ُمـ طمٞم٨م هل ًمٞمس٧م  وذًمؽ آظمرُمـ دًمٞمؾ 

شمٙم٤موم١م اعمتْم٤ميٗملم ذم اًمقضمقد يتٗمرع قمٚمٞمف الحت٤مد سملم  أن :وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف

ُمع قمدم ومرض  ألٟمف ذًمؽيم٤من اطمدمه٤م ذم ُمرشمب٦م ذات اًمٌمء و  إذااعمتْم٤ميٗملم ومٞمام 

اعمٕم٘مقل ُمثال ُمتٜمزع  أنم اٟمٗمٙم٤مك اعمتْم٤ميٗملم ذم اًمقضمقد لن اعمٗمروض الحت٤مد يٚمز

 قيّمد أنٗمك مجٞمع الهمٞم٤مر ومٞمٚمزم ٟمتا إنُمـ ُمرشمب٦م ذات اًمّمقر ومٝمق يّمدق و 

ُمـ ُمرشمب٦م ذات  أيْم٤ماٟمتٗمك مجٞمع الهمٞم٤مر و هذا يٕمٜمل اٟمف ُمٜمتزع  إنو اًمٕم٤مىمؾ 

 اًمّمقرة .

 .األول ًمإلؿمٙم٤ملهذا سم٤مًمٜمسب٦م 

يم٤من  إذااًمٙمالم ذم ُم٤م  إناًمث٤من ومٝمق شم٤مم ٟمٕمؿ طمٞم٨م  لًمإلؿمٙم٤مسم٤مًمٜمسب٦م  أُم٤مو 

لم ُمٜمتزع ُمـ ُمرشمب٦م ذات اًمٌمء واعمتحرك ًمٞمس يمذاًمؽ ومٚمذا يم٤من ٗماطمد اعمت٤موٞم

 قمدم اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمحرك واعمتحرك . األومم

شمّم٤مدق اعمتْم٤ميٗملم قمغم رء واطمد  إُمٙم٤منهذا اعمحذور يستدقمل قمدم  إنصمؿ 

تٙمثر طمتك يتٗمرع قمٚمٞمف قمدم اُمتٜم٤مع ل يمقهنام ل سمنمط ُمـ طمٞم٨م الحت٤مد واًم

 همػم اًمتْم٤ميػ يمام ذم قمٚمؿ اعمجرد سمذاشمف . أظمرىاضمتامقمٝمام ذم رء واطمد ُمـ ضمٝم٦م 

 اًمث٤من . ًمإلؿمٙم٤ملهذا سم٤مًمٜمسب٦م 

اعم٤مهٞم٦م ُمـ  أنُم٘م٤مُمٜم٤م ليرشمبط سم٘م٤مقمدة  إذاًمث٤مًم٨م ومٝمق همػم وارد  اإلؿمٙم٤مل أُم٤مو 

 هل . إلطمٞم٨م هل ًمٞمس٧م 
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را ُمست٘مال يمام ئمٝمر ُمـ احلٙمٞمؿ هذا اًمت٘مرير ًمٞمس شم٘مري أن :ومتٚمخص

 يت سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم .٠مل ؾمتسمٕمض اًمت٘مريرات اًمت إمم( سمؾ يرضمع اًمسبزواري)

ُم٤م ًمٗمٔمف:)ٟمٕمؿ ًمق  األظمػم( ذم ذيؾ يمالُمف ٟمف ىم٤مل احلٙمٞمؿ اًمسبزواري )إصمؿ 

اذاىمٞم٦م وضمقدي٦م وان ًمٚمٛمٕم٘مقل سم٤مًمذات وضمقدا  إو٤موم٦م أريدمتسؽ سم٤ملو٤موم٦م و 

ّم٤مل ذم ُم٘م٤مم اًمٔمٝمقر سمال دم٤مف شمالحت٤مد و الي٘متيض رضسم٤م ُمـ  ذًمؽراسمٓم٤م وان 

ذم ُمبح٨م قمٚمؿ اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم  ُم٤م ي١ميد هذا  ؾمٞم٠ميتقمـ اعم٘م٤مم اًمٕم٤مزم ًمٙم٤من ُمقضمٝم٤م و 

 ر(.ٔموم٤مٟمت

اعم٘مقم سم٤مًمٙمن  إني٘مقل  أنيريد  سم٠مٟمفنٟم٤م هذا اًمٙمالم ُمـ ىمبؾ ومو يمٜم٤م ىمد 

 ُمرشمب٦م ُمقضمقد ذم ُمرشمب٦م ُم٤م ي٘مقُمف ُمـ همػم قمٙمس وًمذا وم٤مًمقضمقد اعمست٘مؾ ُمقضمقد ذم

ي٘مقُمف  ُمـ همػم دم٤مف قمـ اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ  ألٟمفاًمقضمقد اًمراسمط ُمـ همػم قمٙمس 

 ًمٚمٛم٘مقم و اعمست٘مؾ .

(ذم ُمبح٨م احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ ـمب٤مئل)٤مُمـ احلٙمٞمؿ اًمٓمب أيْم٤مهذا اعمٕمٜمك وئمٝمر

وم٤موردٟم٤م قمٚمٞمف سم٤من هذا ُم٘مبقل ذم اعم٘مقم ًمٚمامهٞم٦م اقمٜمل اًمذاشمٞم٤مت ل ذم  1واعمٕم٘مقل

اًمقضمقد واقمتب٤مري٦م اعم٤مهٞم٦م سمحٞم٨م ل  أص٤مًم٦مًمق سمٜم٤مءا قمغم اًمٕمٚم٦م و  أيُم٘مقم اًمقضمقد 

 وضمقده اعمت٘مقم سم٤مًمٕمٚم٦م ومتٙمقن اًمٕمٚم٦م ُم٘مقُم٦م ًمذات اًمٌمء . إلشمٙمقن ذات اًمٌمء 

 األُمقراًمٕم٤مزم واضمد ًمٚمدان ذم  أنيراد  أن إلوقمٚمٞمف ومٝمذا اعمٕمٜمك همػم شم٤مم 

 اعمِمٙمٙم٦م سمخالف اًمٕمٙمس.

 .هذا اًمٙمالم ُمـ ىمبؾ هٙمذا ومنٟم٤م
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اًمٗم٤مقمؾ ذم ُمرشمب٦م فمٝمقره  أنوم٤معم٘مّمقد  آظمراعم٘مّمقد رء  أنوًمٙمـ اًمٔم٤مهر 

سمال دم٤مف قمـ ُم٘م٤مُمف اًمِم٤مُمخ وهق احت٤مد جم٤مزي وذم احل٘مٞم٘م٦م  أصمرهُمتحد ُمع  سمآصم٤مره

ًمف سمدون اًمٗم٤مقمؾ  شمقأماًمٗمٕمؾ ل  إن ٨موم٤مًمٗمٕمؾ هق اعمتحد ُمع اعمٗمٕمقل وًمٙمـ طمٞم

 .اًمٗم٤مقمؾ وُمٗمٕمقًمف إممومٞمسٜمد الحت٤مد سملم اًمٗمٕمؾ وُمٗمٕمقًمف 

 قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم() اًمسبزواري احلٙمٞمؿ إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م :لثالثا التقرير

 اًمت٘مرير ذم شم٘مدم ُم٤م اًمتْم٤ميػ سمره٤من ُمـ اعم٘مّمقد يٙمقن أن ٟمٗمك أن سمٕمد 1األؾمٗم٤مر

 هذا سم٢مزاء هق اًمذي اًمٕم٤مىمؾ يٙمقن أن ليٛمٙمـ اٟمف ُمراده سمؾ(:)) ىم٤مل ًمف اًمث٤من

 وضمقد هل٤م و ًمف رفٔميم٤مًم و ًمف ُمٖم٤ميرة قمٜمدهؿ اًمتل اًمٜمٗمس ذات سم٤مًمذات اعمٕم٘مقل

 وم٤مًمٕم٤مىمؾ ومٕمال و ىمقة ُمتٙم٤مومئ٤من اعمتْم٤ميٗم٤من و سم٤مًمٗمٕمؾ هق و سم٤مًم٘مقة إل قمٜمف ظم٤مل

 .اعمٕم٘مقل ٟمٗمس هق و يس٤موىمف اًمذي سم٤مًمٗمٕمؾ

 ومٜمٗمس اعمٕم٘مقل ٟمٗمس اًمٕم٤مىمٚمٞم٦م ُمٜمِم٠م يم٤من قم٤مىمٚم٦م اعمٕم٘مقل ُمع اًمٜمٗمس يم٤من ًمق و

 أول ذيمره ُم٤م همػم آظمر سمره٤من اًمت٘مرير هبذاومٝمذا اعمٓمٚمقب هق و اًمٕم٤مىمؾ هق اعمٕم٘مقل

 اًمٜمٔمر قمزل ُمع ومٝمق اًمٜمقري اًمٕم٘مكم اًمقضمقد إل ًمف ضمقد و ل سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕم٘مقل ُمـ

 (.ًمذاشمف قم٤مىمؾ اًمٖمػم قمـ اًمٜمٔمر قمزل ُمع ومٝمق  اًمٖمػمُمٕم٘مقل قمـ

. 2 .....( زقمٛمقا إهنؿ صمؿ ) ٟمٗمسٝم٤م األؾمٗم٤مر ذم ضم٤مء ىمد اًمؼمه٤من هذا أصؾ و

 : ُم٘مدُم٤مت ذم يؽميم٥م اًمؼمه٤من هذا أن شمقوٞمحف و

 ُمـ ؾمقاه٤م عم٤م قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس ػمّمشم اًمٜمٗمس ذم اًمّمقر طمّمقل ٜمدقم اٟمف :األوىل
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 اًمّمقرة و اًمّمقرة سمتٚمؽ ًمٚمٜمٗمس ُمٕم٘مقًم٦م ومٝمذه ،اًمّمقرة شمٓم٤مسم٘مف مم٤م اخل٤مرضمٞم٤مت

 .  ؾمقاه٤م ٤معم قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس يمقن ذم واؾمٓم٦م

 ًمٚمٜمٗمس أول هل ُمٕم٘مقًم٦م شمٙمقن أن يٚمزم اًمّمقرة هذه إن :ٟم٘مقل طمٞمٜمئذ و

 األؿمٞم٤مء إدراك ذم اًمّمقرة شمٚمؽ قؾمٞمطشم ًمٞمس إذ همػمه٤م هب٤م يدرك أن يٛمٙمـ طمتك

 سمقاؾمٓمتف ي٘مٓمع اًمذي يم٤معمٜمِم٤مر اًمبدٟمٞم٦م األقمامل ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اآللت يمتقؾمٞمط

 اًمٜمقر ُمث٤مل ُمث٤مهل٤م سمؾ اًمبدن ىمبؾ ُمـ سمٛم٘مٓمقع ًمٞمس اٟمف ُمع اخلِم٥م اإلٟمس٤من

 . همػمه يبٍم سمتقؾمٓمف و أول اًمٜمقر يبٍم طمٞم٨م اعمبٍمات درك ذم اعمحسقس

 .  همػمه٤م يدرك ٢مدرايمٝم٤مسم و ًمٚمٜمٗمس ُمدريم٦م وم٤مًمّمقرة

 و سم٤مًمٕمرض ل سم٤مًمذات ُمٕم٘مقلت اخل٤مرضمٞم٤مت أن يتْمٛمـ اًمٙمالم هذا :أىمقل

 ومٚمٞمس سم٤مًمٕمرض ُمٕم٘مقل هق سمؾ سم٤مًمذات ُمٕم٘مقل اخل٤مرج أن ي٘مبٚمقن ل أهنؿ احل٤مل

 . اًمٜمٗمس أومؼ ذم اعمقضمقدة اًمّمقر إل اعمٕم٘مقل

 اهذ قمـ يصٗماًمت ومٞمٝم٤م طم٤مول اعم٘م٤مم ذم طم٤مؿمٞم٦م () اًمسبزواري ًمٚمحٙمٞمؿ و

 ذم هق آظمر شمقضمٞمٝم٤م ذيمر سمؾ اًمٔم٤مهر خي٤مًمػ سمام سم٤مًمذات اعمٕمٚمقم ومٗمن اإلؿمٙم٤مل

 ُمٕمٚمقُم٤مت اخل٤مرضمٞم٤مت أن شمٕمٚمٞمؾ ُم٘م٤مم ذم ىم٤مل طمٞم٨م إلؿمٙم٤ملسم٤م اقمؽماف ٦م٘ماحل٘مٞم

 طم٤مل أي٦م قمغم و( سم٤مًمذات اعمٚمحقفم٦م ل ٝم٤محل٤مفم ُمرائل اًمّمقر ولن) سم٤مًمذات

 قمـ ًمٚمٖمٗمٚم٦م اعمستٚمزم اآلزم سم٤مًمٚمح٤مظ ًمق و ًمٚمٜمٗمس ٦مُمٚمحقفم شمٙمقن أن يٚمزم وم٤مًمّمقر

 . اخل٤مرضمٞم٤مت إدراك شمريد طمٞمٜمام آًم٦م اعمٚمحقظ

 شمدريمٝم٤م هؾ ومٜم٘مقل اًمّمقراًمٕم٘مٚمٞم٦م شمدرك اًمٜمٗمس أن اشمْمح أن سمٕمد :الثانية

 ؟ صقرة ُمـ سمف اؾمتٜم٤مرت سمام شمدريمٝم٤م أو اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر قمـ اعمٕمراة سمذاهت٤م
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 ُمستٜمػمة همػم ضم٤مهٚم٦م قم٤مري٦م ذات شمدرك يمٞمػ إذ وم٤مؾمد األول أن اجلقاب و

 . سوم٦م ُمٕم٘مقًم٦م ٟمػمة قم٘مٚمٞم٦م صقرة شمدرك قم٘مكم قرسمٜم

 اًمٕمٛمٞم٤مء اًمٕملم و ٞم٦مٛمٚمقم صقرة شمدرك يمٞمػ اًمٕمٛمٞم٤مء اجل٤مهٚم٦م اًمٕم٤مري٦م وم٤مًمذات

 (. ٟمقر ُمـ ومامًمف ٟمقرا ًمف اهلل جيٕمؾ مل ُمـ و:) شمرى و شمبٍم يمٞمػ

 . قم٘مٚمٞم٦م صقرة ُمـ سمف اؾمتٜم٤مرت سمام أدريمتٝم٤م إهن٤م ي٘م٤مل أن ومالسمد

 ُمـ سمف اؾمتٜم٤مرت سمام اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر أدريم٧م دىم إهن٤م طمٞم٨م  اًمٜمٗمس أن :الثالثة

 صقرة إمم طم٤مضم٦م سمال سم٤مًمٗمٕمؾ قم٤مىمٚم٦م اًمّمقر شمٙمقن أن ذاهت٤مومٞمٚمزم ُمـ ل قم٘مٚمٞم٦م صقر

 . هن٤مي٦م همػم إمم اًمّمقر شمسٚمسؾ يٚمزم و اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم اًمٙمالم والًمٕم٤مد أظمرى

 اًمّمقرة أن ومرض ىمد اٟمف طمٞم٨م و سم٤مًمٗمٕمؾ قم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة شمٙمقن أن يٚمزم :وم٢مذن

 . اظمتالف سمال واطمدا ؿمٞمئ٤م اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ يٙمقن أن ومٞمٚمزم سم٤مًمٗمٕمؾ ًم٦مُمٕم٘مق

 : شمٗمسػمات ٦مصمالصم حيتٛمؾ اًمٙمالم هذا و

 ظم٤مًمٞمف ذاشمف يم٤مٟم٧م ُم٤م أن:وطم٤مصٚمف،1األؾمٗم٤مر حذا سمٕمض ُمـ ئمٝمر ُم٤م :األول

 احل٘مٞم٘مل األسمٞمض إن ٟم٘مقل ًمذا و سم٤معمِمتؼ طم٘مٞم٘متف تّمػشم ومال الؿمت٘م٤مق ُمبدأ ُمـ

 ّمػشمت اًمٜمٗمس إن وطمٞم٨م. جم٤مزا إل سم٠مسمٞمض ومٚمٞمس اجلسؿ أُم٤م و اًمبٞم٤مض هق

 ٟم٤مئٚم٦م أهن٤م ومرض ُمـ سمد ومال األومم اعم٘مدُم٦م ذم قمروم٧م ُم٤م قمغم قم٤مىمٚم٦م سم٠مهن٤م طم٘مٞم٘م٦م

 إل و سمجٜمبٝم٤م أهن٤م و ًمٚمٜمٗمس اٟمْمٛم٧م ىمد اًمّمقر أن ل ذاهت٤م ُمرشمب٦م ذم ًمٚمّمقر

 دسم ومال طم٘مٞم٘م٦م قم٤مىمٚم٦م إهن٤م طمٞم٨م و شمس٤محم٤م و دمقزا ٚم٦مقم٤مىم سم٠مهن٤م ُمتّمٗم٦م اًمٜمٗمس ًمٙم٤مٟم٧م

 قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس شمّمػم قمٜمدُم٤م اًمٕم٤مىمؾ ذات ُمرشمب٦م ذم اًمّمقرةشمٙمقن أن ومرض ُمـ
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 .ٟمقراٟمٞم٤م وضمقدا و سم٤مًمّمقرة ُمٜمقرة اًمّمقرة سمقاؾمٓم٦م شمّمػم اًمٜمٗمس إن و سم٤مًمٗمٕمؾ

 طمٞم٨م ٤مًمّمقرةسم اًمٜمٗمس احت٤مد اعمٕم٘مقل و اًمٕم٘مؾ احت٤مد ومٛمٕمٜمك هذا قمغم و أىمقل: 

 و ُمٕم٘مقًم٦م هل قرةاًمّم أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس و اًمٕم٤مىمؾ ذات ُمرشمب٦م ذم ص٤مرت اًمّمقرة إن

  .قم٤مىمٚم٦م

 ؾمب٥م هل٤م سمؾ ؾمب٥م سمال أي ذاهت٤م ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر شمدرك ل اًمٜمٗمس أن :الثاين

 إن ٟم٘مقل أن ومٞمٚمزم يٕمٓمٞمف ل اًمٌمء وم٤مىمد إن طمٞم٨م و اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر ؾمببٝم٤م و

 .قم٤مىمٚم٦م سمقاؾمٓمتٝم٤م اًمٜمٗمس ص٤مرت ومٚمذا قم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة

 .1األؾمٗم٤مر ذم الطمتامل هذا أسمدى ىمد و

 يمؾ ذم ي٘م٤مل هٙمذا و اًمّمقرة هق ٕم٤مىمؾاًم و قم٤مىمٚم٦م همػم ٜمٗمساًم أن :الثالث

 .اًمبٞم٤مض هق األسمٞمض و سم٠مسمٞمض ًمٞمس ٤مجلسؿوم ُمِمتؼ

 .ًمف طم٤مؿمٞم٦م ذم( )اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ُمـ ئمٝمر ُم٤م هذا و 

 ُمـ ل ذاشمف ذم ًمف واضمدا يم٤من ُمـ سم٤محل٘مٞم٘م٦م ؿمٞمئ٤م اًمقاضمد أن يٕمٜمل) (:)ىم٤مل

 إو٤موم٦م إل ًمٞمس وضمداٟمف و ذاشمف ذم ًمف وم٤مىمد وم٤مٟمف اًمث٤من اعم٘م٤مم ذم ًمف واضمدا يم٤من

 (.إذاومٞم٦م ل ُم٘مقًمٞم٦م

 همػم وم٤معمْم٤مف اًمٌمء ل اًمٌمء وضمدان ًمديف اٟمف اًمٕمب٤مرة هبذه اعمراد ًمٕمؾ و

 لمقم اعمْم٤مف يٙمقن سمحٞم٨م اًمٌمء هق اًمذي اًمٌمء نضمدا و ًمف ًمٞمس و اإلو٤موم٦م

 .اإلذاومٞم٦م اإلو٤موم٦م ذم ي٘م٤مل يمام اإلو٤موم٦م

 إٟمام وضمقده٤م طملم ًمق و سم٤محل٘مٞم٘م٦م ٞم٦ماعم٤مه قمـ ُمسٚمقب اًمتح٘مؼ أن يمام وذًمؽ)
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 ًمؽ شمقوح وم٢مهن٤م اًمٕمب٤مرة هبذه اطمتٗمظو (اًمتح٘مؼ قملم هق اًمذي ًمٚمقضمقد ٤مسم٧مصم هق

 ُمسٚمقب سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ ًمؽومٙمذ) اعم٤مهٞم٦م اقمتب٤مري٦م ُمٕمٜمك ذم ؿيمٚمامهت ُمـ أهبؿ ُم٤م

 يم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمّمقر ًمٜمٗمس صم٤مسم٧م هق إٟمام اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمّمقر ٦ماعمٕمروو اًمذات قمـ

 (.قُمٞم٦ماعمٕمٚم سمٛمٕمٜمك

 1األؾمٗم٤مر قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم() اًمسبزواري احلٙمٞمؿ يرضمع اعمٕمٜمك هذا إمم و

 . قم٘مؾ اًمّمقرة أي اعمٕم٘مقل أن: اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم األدًم٦م ُمـ اٟمف ُمـ

 اًمٕم٘مؾ إن ٟم٘مقل صمؿ اًمٕم٘مؾ ُمع اعمٕم٘مقل سم٤محت٤مد ذًمؽ قمغم يستدل أن ويٛمٙمـ 

 . قم٤مىمؾ اعمٕم٘مقل أن ومٞمٜمت٩م قم٤مىمؾ

 احل٘مٞم٘مل اعمّمداق هق الؿمت٘م٤مق ُمبدأ أن هق قم٤مىمؾ ٕم٘مؾاًم أن قمغم اًمدًمٞمؾ و

 هق اًمبٞم٤مض و احل٘مٞم٘مل اعمقضمقد هق اًمقضمقد أن يمام اًمٕم٤ممل هق وم٤مًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمِمتؼ

 . هٙمذا و احل٘مٞم٘مل األسمٞمض

 طم٘مٞم٘م٦م سمف يتّمػ اعمِمتؼ أن وهل ُمِمؽمك ٟم٘مٓم٦م قمغم شمبتٜمل اًمتٗم٤مؾمػم هذه و

 األىمؾ. قمغم ذاشمف ُمـ ُمرشمب٦م الؿمت٘م٤مق ُمبدأ يم٤من ُم٤م أو الؿمت٘م٤مق ُمبدأ

 هؾ سم٤معمِمتؼ اعمتّمػ الؿمت٘م٤مق ُمبدأ أن وهل  ٟم٘مٓم٦م ذم اًمتٗم٤مؾمػم هذه شمٗمؽمق و

 .سم٤معمبدء يم٤مجلسؿ اعمبدأ ًمف اٟمْمؿ ُم٤م شمّم٤مف ل اًمٕمروض ذم واؾمٓم٦م هق

 ذم أو ُمٓمٚم٘م٤م سم٤معمبدأ اعمبدأ ًمف اٟمْمؿ ُم٤م شمّم٤مف ل اًمثبقت ذم واؾمٓم٦م هق أو

 ذاشمف؟ ُمـ ُمرشمب٦م اعمبدأ ص٤مر إذا ُم٤م ظمّمقص

 ُمرشمب٦م اعمبدأ يٍم مل إن و طم٘مٞم٘م٦م سم٤معمِمتؼ يتّمػ اعمبدأ ًمف اٟمْمؿ ُم٤م أن :احلؼ و
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 ي٘ميض مم٤م هذا و ذاشمف ُمـ ُمرشمب٦م اًمبٞم٤مض يٙمـ مل إن و طم٘مٞم٘م٦م سمٞمضا وم٤مجلسؿ ذاشمف ُمـ

 .  اًمقضمدان سمف

 شمٙمقن ل وىمد هب٤م عمِمتؼ ُمّمداىم٤م شمٙمقن وم٘مد ختتٚمػ اعمب٤مدئ أن احلؼ أن يمام

 ٟمٗمس أن احل٤مل و سم٤مجلزئٞم٦م زئلضم ومزيد واطمدة شمػمةو قمغم ًمٞمس٧م ومٝمل ًمؽيمذ

 سم٤مجلزئل ضمزئٞم٤م ص٤مر زيدا أن ي٘م٤مل أن يّمح ل و ضمزئل ل يمكم اجلزئل ُمٗمٝمقم

 وم٤مإلٟمس٤من اًمٙمٚمٞم٦م ُمثؾ ذم يّمح هذا ٟمٕمؿ ًمٚمجزئل ُمّمداىم٤م اجلزئل يٙمقن ل ومٙمٞمػ

 يٙمقن أن لؾمتح٤مًم٦م سمٙمكم ًمٞمس اًمٙمكم سم٤من ي٘م٤مل أن يّمح ل و يمكم اًمٙمكم و يمكم

 ُمـ هذا ًمٞمس و يمٚمٞم٤م اًمٙمكم يمقن سمّمح٦م ىم٤مض اًمقضمدان وم٤من ًمٜمٗمسف ُمّمداىم٤م اًمٌمء

 .ومرده قمغم اًمٓمبٞمٕمل محؾ ُمـ سمؾ ٟمٗمسف قمغم اًمٌمء محؾ

 سمره٤من ذاشمف طمد ذم هق اًمذي اًمتْم٤ميػ ًمؼمه٤من اًمتٗمسػم هذا أن :ومتٚمخص

 .     اعمت٘مدُم٦م اًمثالث سم٤مطمتاملشمف شم٤مم همػم اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم ُمست٘مؾ

 :1األؾمٗم٤مر ذم( ) اعمت٠مهللم صدر ىم٤مل: فالتضاي لربهان التقريرالرابع

 سمذاشمف هق اًمذي اًمقضمقد هذا إل آظمر وضمقد ًمف ًمٞمس سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕم٘مقل)......

 ًمف قم٤مىمال اًمٌمء سمٙمقن إل يتّمقر ل ُمٕم٘مقل اًمٌمء يمقن و آظمر سمٌمء ل ُمٕم٘مقل

 ذًمؽ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع ٟمٗمسف طمد ذم هق ًمٙم٤من ًمف ُمٖم٤ميرا راأُم اًمٕم٤مىمؾ يم٤من ومٚمق

 اًمّمقرة وضمقد هق و اًمٕم٘مكم اًمقضمقد هذا وضمقده يٙمـ ومٚمؿ ٕم٘مقلُم همػم اًمٕم٤مىمؾ

 دمرده٤م يم٤من ؾمقاءا) اعم٤مدة قمـ اعمجردة اًمٌمء ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة وم٤من اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 قم٘مٚمٝم٤م ؾمقاءا أسمدا سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٕم٘مقًم٦م ومٝمل (اًمٗمٓمرة سمحس٥م أم إي٤مه٤م جمرد سمتجريد
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 . أول ظم٤مرج ُمـ قم٤مىمؾ

 قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع إذا اًمذي ؿاجلس ٦مُمتحريمٞم يمحٙمؿ اعمٕم٘مقًمٞم٦م هذه طمٙمؿ ًمٞمس و

 وضمقد لن ذًمؽ و وم٘مط ضمسام سمؾ ُمتحريم٤م القمتب٤مر ذًمؽ ذم هق يٙمـ مل حمريمف

 ُمتسخٜمٞم٦م يمحٙمؿ ل و ُمتحرك هق سمام وضمقده سمٕمٞمٜمف ًمٞمس ضمسؿ هق سمام ؿاجلس

 لن ذًمؽ دقمٜم ُمتسخٜم٤م هق يٙمـ مل وم٤مٟمف ُمسخٜمف شمسخلم قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع إذا اجلسؿ

 ل وم٤مٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕم٘مقل ٙمؿطم ًمؽيمذ ول اًمسخقٟم٦م وضمقد ًمٞمس سمٕمٞمٜمف وضمقده

 ُمٕم٘مقًمٞمتف سمٕمٞمٜمف هق ٟمٗمسف ذم اًمٙمقن ذًمؽ لن سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٕم٘مقل إل يٙمقن أن يٛمٙمـ

 قم٤مىمؾ إمم طم٤مضم٦م همػم ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ اهلقي٦م ُمٕم٘مقل ومٝمق يٕم٘مٚمف مل أو همػمه قم٘مٚمف ؾمقاءا

 اعمٕم٘مقل اٟمٗمٙم٤مك الًمزم و سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٕم٘مقل اٟمف يمام سم٤مًمٗمٕمؾ قم٤مىمؾ هق وم٢مذن قم٘مٚمف آظمر

 ُمتٙم٤مومئ٤من اعمتْم٤ميٗملم أن اعمْم٤مف ُمب٤مطم٨م ذم ُمر ىمد و، سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٤مىمؾ قمـ سم٤مًمٗمٕمؾ

 إن و سم٤مًمٗمٕمؾ اآلظمر يم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ اطمدمه٤م أن أيْم٤م اًمقضمقد درضم٦م ذم و اًمقضمقد ذم

 . سم٤مًم٘مقة اآلظمر يم٤من سم٤مًم٘مقة يم٤من

 (.ومٞمٝم٤م صم٤مسمت٤م أيْم٤م اآلظمر يم٤من اعمراشم٥م ُمـ ُمرشمب٦م ذم صم٤مسم٧م اطمدمه٤م يم٤من إن و

 ًمٞمس اٟمف اإلٟمّم٤مف و) : 1األؾمٗم٤مر قمغم ًمف طم٤مؿمٞم٦م ذم ياًمسبزوار احلٙمٞمؿ وىم٤مل

 ذم اعمالك سمؾ اًمتْم٤ميػ سمٛمجرد اًمتٛمسؽ همػمه٤م ذم ل و اًمرؾم٤مًم٦م شمٚمؽ ذم ل ُمراده

 ىمد و قمٚمٛمل ٟمقري ألٟمف اعمدريمٞم٦م إل ًمٚمٛمدرك ؿم٠من ل و وضمقد ل أن الؾمتدلل

 نًمٙم٤م... أهمٞم٤مره مجٞمع قمدم ضًمقومر سمحٞم٨م ُمٕمٚمقم و قمٚمؿ اًمٜمقري اًمقضمقد أن رىمر

 . إدرايمٞم٤م ٟمقراٟمٞم٤م وضمقدا وضمقده
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 ذم يمام الهمٞم٤مر قمدم اعمٗمروض إذ ذاشمف ومٛمدريمف هذه احل٤مل و ُمدريم٤م يم٤من إذا و

 ُمدريم٦م ذاشمف و اعمدريمٞم٦م ؾمقى ًمف وضمقد ل طمٞم٨م إي٤مه جمرد دمريد سمال سمذاشمف اعمجرد

 وم٤من اًمٗمٕمؾ و اًم٘مقة ذم اًمتٙم٤موم١م ضمٝم٦م ألٟمف شم٤مم أيْم٤م اًمتْم٤ميػ ُمسٚمؽ و... ًمذاشمف

 (. سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٤مىمؾ يستدقمل ٤مًمٗمٕمؾسم اعمٕم٘مقل

 سم٤مًمٗمٕمؾ و سم٤مًمذات اعمٕم٘مقل أن :وشمٚمخٞمّمف) :1ًمف أظمرى طم٤مؿمٞم٦م ذم( ) ىم٤مل و

 و ُمٕم٘مقل اٟمف و اًمقضمقدي٦م ذاشمف قملم اعمٕم٘مقًمٞم٦م و اعمٕم٘مقًمٞم٦م إل ًمف طمٞمثٞم٦م ل و ؿم٤من ل

 قمٚمؿ اًمٜمقري اًمقضمقد أن قمٚمٛم٧م و ٟمقري وضمقد ألٟمف أهمٞم٤مره مجٞمع قمدم ومرض إن

 شمتّمقر ل اًمٕم٤مىمٚمٞم٦م حت٘مؼ اعمٕم٘مقًمٞم٦م ُمٗمٝمقم اٟمتزاع ُمّمحح إن و، سم٤مًمذات ُمٕمٚمقم و

 . سمدوهن٤م

 أن لسمد ومٕم٤مىمٚمف اعمٕم٘مقل قمـ اًمٜمٔمر قمزل اًمٕم٤مىمؾ قمـ اًمٜمٔمر ومٕمزل وطمٞمٜمئذ

 اٟمتٗم٤مء ل وضمقده و اعمٕم٘مقل ذات اٟمتٗم٤مء يٙمقن طمتك سمقضمقده ُمقضمقدا يٙمقن

 وم٘مط ُمٕم٘مقل ل ُمٕم٘مقل ؿمٞمئ٤م يٙمقن طمتك وضمقده وصػ سم٘م٤مء و ُمٕم٘مقًمٞمتف وصػ

 .ًمف سم٤مًمقضمقد ُمٖم٤ميرا قم٤مىمٚم٦م يمقن صقرة ذم يمام اخلٚمػ يٚمزم و

 الهمٞم٤مر ُمـ اعمٖم٤مير اًمٕم٤مىمؾ و أهمٞم٤مره اٟمتٗمك وان ُمٕم٘مقل اٟمف ومروٜم٤م أيْم٤م و

 (.الٟمتٗم٤مء اعمٗمروض

 قمام() ضمقاسمف سمّمٛمٞمٛم٦م اًمتْم٤ميػ ًمؼمه٤من اًمت٘مريريـ هذيـ ُمـ ٝمرئم :أىمقل

 اعمٜمٔمقُم٦م ذح ذم ىمقًمف ٖمري٥ماًم ومٛمـ اًمدًمٞمؾ هذا ي٘مبؾ اٟمف اًمدًمٞمؾ هذا قمغم أورده

 .األؾمٗم٤مر قمغم طمقاؿمٞمف ذم ذًمؽ أووح ىمد اٟمف و شم٤مم همػم اٟمف
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 ُمـ اعمحٛمقلت ُمـ اعمٕم٘مقًمٞم٦م أن هق: اًمؼمه٤من ومٛمٚمخص طم٤مل أي٦م قمغم و

 طمٞمثٞم٦م إمم حيت٤مج ل يمام صٛمٞمٛمف ُمـ اعمحٛمقل و اعمٕم٘مقل ًمذات سم٤مًم٘مٞم٤مس صٛمٞمٛمف

 إمم حيت٤مج ل ومٙمذًمؽ اتاًمذ ومرض ٟمٗمس ومٞمف يٙمٗمل سمؾ اًمذات قمغم حلٛمٚمف شم٘مٞمٞمدي٦م

 هذا و الهمٞم٤مر مجٞمع قمدم إن و ًمٚمذات صم٤مسم٧م ومٝمق اًمذات قمغم حلٛمٚمف شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م طمٞمثٞم٦م

 شمٙم٤موم١م قمدم الًمزم و صٛمٞمٛمف ُمـ ٛمقلحم اًمٕم٤مىمؾ هق و ُمْم٤ميٗمف يٙمقن أن يستٚمزم

 .ومٕمال و ىمقة أو قمدُم٤م و وضمقدا اعمتْم٤ميٗملم

 صم٤مسمت٤م اآلظمر يمقن زميستٚم ُمرشمب٦م ذم صم٤مسمت٤م اعمتْم٤ميٗملم اطمد يمقن أن شمٕمٚمؿ ذاهب و

 ل و اًم٘مقة و اًمٗمٕمؾ و واًمٕمدم اًمقضمقد ذم اعمتْم٤ميٗملم شمٙم٤موم١م ُمـ ُمستخرج ومٞمٝم٤م

 .اًمت٘مرير هذا إمم يرضمع اًمث٤من وم٤مًمت٘مرير ذًمؽ اضمؾ ُمـ و زائدة ُم١موٟم٦م إمم حيت٤مج

 .اًمؼمه٤من ُمٚمخص هق هذا

 :قمٚمٞمف يرد وًمٙمـ

 ومرض ؾمقى صمبقشمف ذم حيت٤مج ل صٛمٞمٛمف ُمـ اعمحٛمقل أن قمغم يبتٜمل اٟمف -1

 ل حيت٤مج ل صٛمٞمٛمف ُمـ اعمحٛمقل لن الهمٞم٤مر مجٞمع قمدم إن و صم٤مسم٧م اٟمف و اًمذات

 .شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م طمٞمثٞم٦م إمم ل و شم٘مٞمٞمدي٦م طمٞمثٞم٦م إمم

 و اًمذات ومرض ُمـ صٛمٞمٛمٞمف ُمـ اعمحٛمقل ذم لسمد إذ ظم٤مـمئ٦م اًمٜم٘مٓم٦م هذه و 

 سمؾ اًمذات هق ًمٞمس اًمٕم٤مىمؾ يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ قمٚمٞمف و قمٚمتٝم٤م أي اًمذات سمف شمت٘مقم ٤مُم

 و اًمٜمٗمس هق اًمٕم٤مىمؾ يٙمقن سم٤من اًمٕم٤مىمؾ و اعمٕم٘مقل يتحد ومال اًمذات سمف شمت٘مقم ُم٤م

 . ُمٕم٘مقًم٦م و قم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة أن ل اًمّمقرة هق اعمٕم٘مقل

 األؾمٗم٤مر ُمـ :ىم٤مل طمٞم٨م()اًمٓمب٤مـمب٤مئل احلٙمٞمؿ يِمػم اعمٕمٜمك هذا إمم ًمٕمٚمف و
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 ظم٤مرج ُمـ قم٤مىمؾ قم٘مٚمٝم٤م ؾمقاءا سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٕم٘مقًم٦م اًمّمقرة أن وم٘مقًمف) :1ًمف طم٤مؿمٞم٦م ذم

 اًمٜمٔمر ُم٘مٓمقع ومروٝم٤م ضمقاز ٟمسٚمؿ مل ُم٘مقًم٦م ومرو٧م إذا اًمّمقرة وم٤من ممٜمقع ل أم

 ومٞمام ذًمؽ ليٛمٙمـ يمام وضمقده٤م شمب٦مرُم ُمـ أقمغم هل ُمرشمب٦م ذم طمتك قم٤مىمٚمٝم٤م قمـ

 (. همػمه ذم وضمقده أو ًمٖمػمه وضمقده

 :ىم٤مل طمٞم٨م 2األؾمٗم٤مر قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ أورده ُم٤م -2

 اعمٕمٚمقًمٞم٦م إل ًمف ؿم٤من ل سم٤مًمذات اعمجٕمقل وم٤من لسم٤معمٕمٚمق ُمٜم٘مقض هذا:ىمٚم٧م إن)

 (.سم٤مـمؾ وهق ذيمرت يمام ٜمٗمسفًم فتقمٚمٞم ومٞمٚمزم

 ذاشمٞم٦م اعمٕمٚمقًمٞم٦م يمقن ُمٕمٜمك :ىمٚم٧م) :وم٘م٤مل اإلؿمٙم٤مل هذا يرشمض مل وًمٙمٜمف

 اٟمف ل شم٘مٞمٞمدي٦م طمٞمثٞم٦م إمم حيت٤مج ل اعمٕمٚمقًمٞم٦م محؾ اؾمتح٘م٤مق ذم اٟمف سم٤مًمذات ًمٚمٛمجٕمقل

 يٛمٙمـ ل سمذاشمف ل سم٤مًمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقل وم٤معمٕمٚمقل يْم٤مأ اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م احلٞمثٞم٦م إمم حيت٤مج ل

 ذم يمام قمٚم٦م سمال و ُمٖم٤مير قم٤مىمؾ سمال يٕم٘مؾ وم٤مٟمف اعمٕم٘مقل سمخالف ُمٖم٤ميرة قمٚم٦م سمال ومروف

 (.ًمذاشمف اًمقضم٥م

 ُمٕمٚمقل اعمٕمٚمقل لن سم٤مًمذات اعمٕمٚمقل ذم ذيمر ُم٤م لجيري و) (:) 3ىم٤مل و

 اعمٕم٘مقل سمخالف اًمٕمٚم٦م طمتك الهمٞم٤مر مجٞمع قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع ل اعمٖم٤ميرة سم٤مًمٕمٚم٦م

 حمت٤مج همػم اعمٕم٘مقل قمٜمقان و ُمٕم٘مقل الهمٞم٤مر مجٞمع قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع وم٤مٟمف سم٤مًمذات

 (. ن٤مٙماإلُم و اعمٕمٚمقل قمٜمقان ضمٝم٦م ومٛمـ اطمت٤مج وان شمٕم٤ممم احلؼ ذم يمام اًمٕمٚم٦م إمم
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 أن يٙمٗمل ألٟمف ذًمؽ و شم٤مم همػم اجلقاب ُم٘م٤مم ذم ذيمره ُم٤م أن اًمتح٘مٞمؼ ًمٙمـ و

 قمٜمقان ضمٝم٦م ُمـ احل٤مضم٦م شمٚمؽ شمٙمـ مل إن و ًمؼمه٤منا ومس٤مد ذم ًمٖمػمه اعمٕم٘مقل حيت٤مج

  أظمرى. ضمٝم٦م ُمـ سمؾ اعمٕم٘مقل

 يتؿ ل و شمٕم٤ممم و شمب٤مرك احلؼ ظمّمقص ذم ومٞمتؿ شم٤مُم٤م يم٤من إن وم٤مًمؼمه٤من وقمٚمٞمف

 .  ُمٓمٚم٘م٤م اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد إصمب٤مت ٟمريد أٟمٜم٤م اعمٗمروض و ، همػمه ذم

 . وارد اإلؿمٙم٤مل هذا أن ومتٚمخص

 (:)ىم٤مل 1األؾمٗم٤مر قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم( ) ـمٞم٤مئلاًمٓمب٤م احلٙمٞمؿ أوم٤مده ُم٤م -3

 ىمدُمٜم٤م وم٘مد اعمٕم٘مقل و اًمٕم٘مؾ سملم اًمتْم٤ميػ طمدي٨م ُمـ( ) ذيمره ُم٤م وأُم٤م)

 همػمي٦م هق اًمذي اًمت٘م٤مسمؾ أىمس٤مم ُمـ اًمتْم٤ميػ أن اًمٙمثرة و اًمقطمدة ُمب٤مطم٨م ذم

 .ذاشمٞم٦م

 .  واطمد هق طمٞم٨م ُمـ واطمد رء ذم يتح٘مؼ ل ؿم٤مٟمف هذا ُم٤م و

 و قم٤مىمؾ سم٤مًمذات اًمٕم٘مؾ أن ىمقهلؿ ذم اًمتْم٤ميػ طمدي٨م إمم  ؾمٜمٕمقد ًمٕمٚمٜم٤م و

 (. اقمتب٤مرا ًمق و ضمٝم٦م اظمتالف همػم ُمـ ُمٕم٘مقل

 اًمٙمِمػ ري٦مٟمٔم ىمبؾ أو سمذاهت٤م اعمقضمقدات قمٚمؿ ىمبؾ إن اٟمف: قمٚمٞمف يرد وًمٙمـ

 قمٚمٛمف سمذات شمٕم٤ممم قمٚمٛمف أن إمم شمٜمتٝمل اًمتل ٞمكماًمتٗمّم اًمٙمِمػ قملم ذم اإلمج٤مزم

 شمٕمدد ضمٝم٦م ُمـ ًمق و ذًمؽ ىمبؾ نإ، ُمٕمٚمقم و قم٤ممل وضمؾ قمز وم٤مخل٤مًمؼ سمٛمخٚمقىم٤مشمف

. ُم٘م٤مم يمؾ ذم ي٘مبٚمف ل أن ومٞمٚمزم هٜم٤م ي٘مبٚمف مل وإن هٜم٤م ٘مبٚمفومٚمٞم اقمتب٤مرا اعمٕمٚمقم و اًمٕم٤ممل

 .  شم٤مم همػم ًمف شم٘مرير أهؿ هق اًمذي و اًمتْم٤ميػ ًمؼمه٤من اًمت٘مرير هذا أن ومٔمٝمر
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 يمٚمامت سمٕمض ُمـ ئمٝمر اًمت٘مرير هذا و :التضايف لربهان اخلامس التقرير

 اًمِمٞمخ إؿمٙم٤ملت سمٕمض قمغم اًمرد ُم٘م٤مم ذم ذيمره٤م اًمتل( ) اعمت٠مهللم صدر

 أن إصمب٤مت جمرد اًمٖمرض ًمٞمس اٟمف: طم٤مصٚمف و اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم اًمرئٞمس

 اًمٜمٗمس أن إصمب٤مت ذًمؽ إصمب٤مت وراء ُمـ اًمٖمرض سمؾ ُمٕم٘مقًم٦م و قم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة

  سم٤مًمّمقرة ُمتحدة

 أن ُمـ زقمٛمف ُم٤م قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ قم٘مال اعمٕم٘مقًم٦م اًمّمقر شمٚمؽ واُم٤ميمقن(: ) ىم٤مل

 هل٤م قم٤مىمال يم٤من اًمٚمحٛمل اًمبنمي ًمٚمحٞمقان يمامًمٞم٦م صقرة هق اًمذي اًمٜمٗمس٤من اجلقهر

 ُمـ ومس٤مده أووحٜم٤م و اؾمتح٤مًمتف قمـ يمِمٗمٜم٤م ىمد ومذاًمؽ ىمٚمٜم٤م يمام ذاشمف ذم هق و

 صقرة شمٕم٘مؾ يمٞمػ اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمٕم٤مري٦م وم٤مًمذات اًمٜمٗمس ضم٤مٟم٥م ُمـ أُم٤م اجل٤مٟمبلم

 وأُم٤م)ىم٤مل أن إمم...( وأيْم٤م قده٤موضم قمـ اًمقضمقد ظم٤مرضم٦م هل٤م اًمذات ُمب٤ميٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م

 شمٚمؽ أن سمف اهلل أهلٛمٜمل اًمذي سم٤مًمؼمه٤من قمٛمٚم٧م وم٘مد اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة شمٚمؽ ضم٤مٟم٥م ُمـ

 ذاهت٤م ذم اهلقي٤مت ُمٕم٘مقًم٦م هل قمداه٤م ُم٤م مجٞمع قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمّمقر

 قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع هل يم٤مٟم٧م وم٢مذا يقضمد مل أو قم٘مٚمٝم٤م اًمٕم٤ممل ذم رء وضمد ؾمقاءا

 ُمتحدة اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م حم٤مًم٦م ومال ًمذاهت٤م قم٤مىمٚم٦م ذاهت٤م طمد ذم ومٝمل قًم٦مُمٕم٘م اًمٜمٗمس شمٚمؽ

 (. ُمٓمٚمقسمٜم٤م هق هذا و ٤مهب

 شمٚمؽ قمغم:) () اعمّمٜمػ ىمقل قمغم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ قمٚمؼ و

 قم٘مال يم٤مٟم٧م إن و اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر شمٚمؽ أن طم٤مصٚمف) :سم٘مقًمف (اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر

 ًمذاهت٤م قم٘مؾ اًمّمقرة أن إل - قمٜمدهؿ سمسببٝم٤م قم٘مؾ اًمٜمٗمس أن قمٚمٛم٧م اذ – سم٤مًمذات

 هذا و اًمٕم٤مري٦م اًمٜمٗمس ل اًمّمقرة هق ىمؾ٤ماًمٕم أن أي( اًمٕم٤مري٦م اًمٜمٗمس قم٘مؾ ل
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 ُمـ سمؾ سمذاهت٤م ل قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس أن: اعم٘مّمقد شمقوٞمح و همٛمقض ُمـ خيٚمق ل اعم٘مدار

 يمقن و سم٤مًمبداه٦م قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس ومٞمٙمقن سمذاهت٤م قم٤مىمٚم٦م هل اًمتل ةسم٤مًمّمقر احت٤مده٤م ضمٝم٦م

 هل اًمٕم٤مري٦م اًمٜمٗمس شمٙمقن أن اؾمتح٤مًم٦م و داه٦مسم٤مًمب سم٤مًمذات اًمٕم٤مىمٚم٦م هل اًمّمقرة

 .ُمٕمٝم٤م سم٤مًمذات اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة سم٤محت٤مد قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس إن:  ٟم٘مقل أن يستٚمزم اًمٕم٤مىمٚم٦م

 اًمٜمٗمس ضم٤مٟم٥م ُمـ أُم٤م)  :سم٘مقًمف أوم٤مده ُم٤م أن ًمؽ يتْمح اًمتقوٞمح هذا سمٕمد و

 ظم٤مرضم٦م هل٤م اًمذات ُمب٤ميٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م صقرة شمٕم٘مؾ يمٞمػ اًمٕم٘مؾ ُمـ ٤مري٦ماًمٕم وم٤مًمذات

 اًمؼمه٤من ُم٘مدُم٤مت ُمـ ُم٘مدُم٦م هق سمؾ آظمر سمره٤مٟم٤م ًمٞمس ( وضمقده٤م قمـ اًمقضمقد

 همػم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر شمٚمؽ ضم٤مٟم٥م ُمـ وأُم٤م ىمقًمف صمؿ اًمٜمٗمس ضم٤مٟم٥م ُمـ أُم٤م :وم٘مقًمف

 واطمد سمره٤من ؾمقى يقضمد ل اٟمف احل٤مل و سمره٤مٟم٤من  يقضمد اٟمف ُمـ يقمهف عم٤م ُمٜم٤مؾم٥م

 .ًمف ُم٘مدُم٤مت هذه و

 سمف يرُمك ىمد ( وضمقده٤م قمـ اًمقضمقد ظم٤مرضمف) ىمقًمف أن إمم الًمتٗم٤مت يٜمبٖمل و

 ُمع يٕم٘مؾ ول الشمّم٤مل ستدقملي اًمٕمٚمؿ و اًمتٕم٘مؾ و اًمتّمقر أن هق و آظمر سمٞم٤من إمم

 . اًمٕمٚمؿ ذائط ُمـ ذـم٤م ًمٞمس هذا أن اًمتح٘مٞمؼ يم٤من إن و الٟمٗمّم٤مل

 ُمـ اًمٕم٤مري٦م وم٤مًمذات اًمٜمٗمس ضم٤مٟم٥م ُمـ أُم٤م ) :ىمقًمف سمٕمد:ىم٤مل( ) ٟمفإ صمؿ

 .(وضمقده٤م قمـ اًمقضمقد ظم٤مرضم٦م ٤مهل اًمذات ُمب٤ميٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م صقرة شمٕم٘مؾ يمٞمػ اًمٕم٘مؾ

 إن ًمف اعمثب٧م ًمثبقت ومرع اٟمف يمام ُمٓمٚم٘م٤م ًمٚمٌمء  اًمٌمء صمبقت أيْم٤م و) :1ىم٤مل

 ذم ُمٕمدوم هق ُم٤م أن قمغم ىم٤مئؿ اًمؼمه٤من لن ومخ٤مرضم٤م ظم٤مرضم٤م إن و ومذهٜم٤م ذهٜم٤م

 ذم ًمف آظمر رء وضمقد يٛمٙمـ ومال اًمٕمقامل ُمـ قم٤ممل ذم أو اًمقضمقد روففم ُمـ رففم
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 ومٙمذًمؽ عمٗم٘مقد ل عمقضمقد إل يقضمد ل اعمقضمقد أن رةرضو اًمٕم٤ممل أو اًمٔمرف ذًمؽ

 اعمجرد اًمٍمف اًمٕم٘مكم اًمقضمقد وم٤من اًمٕم٘مؾ قم٤ممل ذم ًمٚمٛمقضمقد اًمٕم٘مكم اًمقضمقد طم٤مل

 سم٤من اًمقضمقد هذا ُمثؾ ذاشمف ذم وًمف ّل إ ًمٌمء صمبقشمف يٛمٙمـ ل قمالئ٘مٝم٤م و اعمقاد قمـ

 أن يمام سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕم٘مقل إل يثب٧م ل سم٤مًمٗمٕمؾ وم٤معمٕم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ ُمٕم٘مقل و قم٘مال يٙمقن

 و يم٤مألضمس٤مم سم٤مًم٘مقة عمٕم٘مقل إل يثب٧م ل اعم٤مدي٦م اًمّمقر هق و سم٤مًم٘مقة اعمٕم٘مقل

 .األوو٤مع  ذوات ذم اًمتل اعم٘م٤مدير

 ُمـ صقرة هل٤م يثب٧م ل ُمٕم٘مقًم٦م ذاشم٤م شمّمػم أن ىمبؾ اًمٜمٗمس أن قمٚمؿ وم٘مد

 قمغم و اخلٞم٤مل قمغم أذىم٧م أن ىمبؾ اًمقمهٞم٦م و اخلٞم٤مًمٞم٦م يم٤مًمّمقر سم٤مًم٘مقة إل اًمٚمٝمؿ....

(. اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ ٟمقر اًمّمقر شمٚمؽ

 ضمٝم٦م ُمـ اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم ُمست٘مؾ  سمره٤من هذا أن احل٘مٞم٘م٦م ذم و

 سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمتٛمسؽ ومٞمف يراد إذ أظمرى سمراهلم إمم رضمققمف قمدم و اؾمت٘مالًمف

 ل سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕم٘مقل أن دقمقى شمستخرج يمٞمػ إذ ًمٚمٖم٤مي٦م ُمقهقن ًمٙمٜمف و .اًمٗمرقمٞم٦م

 و اًمدقمقى هذه سمداه٦م يدقمك أن إل اًمٗمرقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ عمٕم٘مقل إل يثب٧م

 ذم اًمٗمرقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة إىمح٤مم ُمٕمٜمك ُم٤م اٟمف ذم اإلؿمٙم٤مل ومػمد سمداهتٝم٤م ادقمك ًمق ًمٙمـ

 . اعم٘م٤مم

 ٟم٘متٍم سمؾ طمدة قمغم سمره٤مٟم٤م ٟمٕمده ل أن سمٜم٤م وم٤مألضمدر اًمؼمه٤من هذا ـه ًمق و

 . ذيمره ُمـ اعم٘مدار هذا قمغم

 .وم٤مؾمد اخلٛمس٦م سمت٘مريراشمف اًمتْم٤ميػ سمره٤من أن: ومتٚمخص

 .اًمتْم٤ميػ سمره٤من ذم اًمٙمالم مت٤مم هذا
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 معقولة و عاقلة الصورة أن عىل :الثاين الدليل

  .1األؾمٗم٤مر طم٤مؿمٞم٦م ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ًمف أؿم٤مر ُم٤م

 . ًمذاشمف قم٤مىمؾ جمرد ضمقهر يمؾ و جمرد اعمٕم٘مقل أن :وطم٤مصٚمف

 ًمدًمٞمؾا ُمـ اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ و اًمٕم٘مؾ ُمبح٨م ذم ذيمروه ومٚمام اًمٙمؼمى أُم٤م

 سمام شمٍميح هذا) :2األؾمٗم٤مر طم٤مؿمٞم٦م ذم( ) اًمٓمب٤مـمب٤مئل اًمسٞمد ىم٤مل و ،قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ ًمٌمء رء ُمٕم٘مقًمٞم٦م أن اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد سمره٤من قمغم اًمٙمالم ذم ىمدُمٜم٤مه

 وضمقد و سمٜمٗمسف قمٚمٛمف ًمٜمٗمسف جمرد رء ومقضمقد ًمٌمء رء ُمقضمقدي٦م ُمس٤مًم٦م ومروع

 ُمـ سم٤مًمٕم٤مىمؾ اعمسٛمك اًمٖمػم ؽذًم أن إل سمف اًمٖمػم ذاًمؽ قمٚمؿ ًمٖمػمه جمرد رء

 ....(ٟمٙمت٦م هٜم٤م وه٤م، وضمقداعمٕم٘مقل ُمـ ظم٤مرضم٤م يٙمقن أن اعمستحٞمؾ

 هق سم٤محلْمقر اعمراد و ًمٌمء رء طمْمقر هق اًمٕمٚمؿ أن :أظمرى وسمٕمب٤مرة

 .ًمذاهت٤م  طم٤مرضة اًمذات أن اًمقاوح ُمـ و جمرد ًمٌمء جمرد رء طمّمقل

 هل سمؾ سم٠مقمراض ًمٞمس٧م اًمّمقر أن قمغم شمبتٜمل ومتامُمٞمتٝم٤م اًمّمٖمرى أُم٤م و

  .ضمقاهر

 اعمٛمٙمٜم٤مت يم٘مٞم٤مم وري٤مصد ىمٞم٤مُم٤م سم٤مًمٜمٗمس اًمّمقر ىمٞم٤مم أن :أظمرى سمٕمب٤مرة و

( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ذًمؽ اظمت٤مر يمام طمٚمقًمٞم٤م ىمٞم٤مُم٤م ل وضمؾ قمز سم٤مخل٤مًمؼ

 اظمت٤مره ويمام  اخلٞم٤مًمٞم٦م و اًمّمقراحلسٞم٦م ذم( ) اعمت٤مهللم صدر اظمت٤مره اميم و ُمٓمٚم٘م٤م

 (.)اًم٘مقؿمجل اعمح٘مؼ
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 احلٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت ذم إّل  يٕم٘مؾ ل هق و اًمِمٕمقر هل اًمٕمٚمؿ ٞم٘م٦مطم٘م أن :قمٚمٞمف ويرد

 طم٘مٞم٘م٦م أن قمغم سمٜم٤مءا ٟمٕمؿ هل٤م قمٚمؿ ل احلٞم٦م همػم اعمجردة وم٤مجلقاهر اًمِمٕمقر ذات

 . اًمتح٘مٞمؼ ظمالف ًمٙمٜمف و ذيمر ُم٤م يتٗمرع ًمٌمء رء طمْمقر هل اًمٕمٚمؿ

 ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ يمٚمامت سمٕمض ُمـ ئمٝمر ُم٤م :الثالث الدليل

 اًمّمقر (شمٙمقن أن يٚمزم ُمذهبف قمغم: ىمٚم٧م إن) :() ىم٤مل 1ٗم٤مراألؾم طم٤مؿمٞم٦م

 فم٤مهر ًمذاهت٤م قم٤مىمٚم٦م) اًمذهٜمٞم٦م أي(  اًمٙمٚمٞم٦م اًمّمقر يمقن و ًمذاهت٤م قم٤مىمٚم٦م جمردة)

. (اًمبٓمالن

 اؾمتبٕم٤مده و ًمذاشمٞمٝمام قم٤مىمالن مه٤م و قم٘مؾ و ٟمٗمس هل و يمٞمػ ذًمؽ ٟمٚمتزم :ىمٚم٧م

 اًمٗمرؾمٞم٦م ًمٙمٚمٞم٦ما اًمّمقرة ُم٤مهٞم٦م وم٤من وضمقده و اًمٌمء ُم٤مهٞم٦م سملم اخلٚمط هُمٜمِم٠م

 سم٤محت٤مد سمؾ اًمٕم٤مىمؾ ُمع اعمٗمٝمقم هذا سم٤محت٤مد ي٘مقل ل هق و اًمبٓمالن فم٤مهرة قم٤مىمٚمٞمتٝم٤م

 قم٤مىمٚمٞم٦م لمسمٕم ًمذاشمف قم٤مىمؾ ووضمقده فٕمُم اًمٕم٘مكم اًمٜمقري وضمقده٤م أي وضمقده٤م

 (.ُمدريمٝم٤م

 مم٤م قم٤مىمٚم٦م إهن٤م صٗم٦م ومتٙمتس٥م قم٤مىمؾ هق ُم٤م ُمع ُمتحدة اًمّمقرة أن: ُمٚمخّمف و

 .اًمٕم٘مؾ و اًمٜمٗمس هق و سمف شمتحد

 ومقضمقد اعمتحديـ أوص٤مف احت٤مد يستٚمزم ل اًمقضمقد ذم الحت٤مد أن: وومٞمف 

 اًمؽميمٞم٥م قمغم سمٜم٤مءا طمتك ُمٓمٚم٘م٤م قمٙمس٤م ل و اجلقهر وضمقد قمغم ُمقىمقف اًمٕمرض

 .هٙمذا و ىمبٞمح ُمقوققمف أن احل٤مل و مجٞمال يٙمقن ىمد اًمٕمرض و سمٞمٜمٝمام الحت٤مدي

 قمروم٧م ىمد و ٦م،الصماًمث سم٤مدًمتف اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد األول اًمتٗمسػم هق هذا
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 .شم٤مم همػم اٟمف

 املعقول و العاقل الحتاد :الثاين التفسري

 قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم () اًمسبزواري احلٙمٞمؿ يمٚمامت سمٕمض ُمـ ئمٝمر ُم٤م

 .1الؾمٗم٤مر

 إهن٤م وطمٞم٨م ُمٕم٘مقًم٦م وم٤مًمٕم٘مقل اًمٕم٘مقل سمٛمِم٤مهدة حيّمؾ اإلدراك أن: وطم٤مصٚمف

 . اًمٕم٤مىمؾ هق وم٤معمٕم٘مقل ًمٜمٗمسٝم٤م قم٤مىمٚم٦م ومٝمل جمردة

 يمؾ أن هق حتتٝم٤م اًمتل ًمٚمح٘م٤مئؼ إدراك هق اًمٕم٘مقل إدراك نأ قمغم اًمدًمٞمؾ و

 رؾمقم قمدة قمغم ُمِمتٛمٚم٦م يمٚمقطم٦م ومٝمق قمٚمٞمف و احل٘م٤مئؼ ُمـ حتتف ُم٤م ًمٙمؾ دواضم سمسٞمط

 ُمِم٤مهدة أن ومٙمام اًمٕم٘مقل ُمِم٤مهدة ظمالل ُمـ حيّمؾ األؿمٞم٤مء إدراك إن طمٞم٨م و

 ُمِم٤مهدة ذم ي٘م٤مل ومٙمذًمؽ شمتْمٛمٜمٝم٤م اًمتل اعمِم٤مهد ُمِم٤مهدة يستٚمزم اًمٚمقطم٦م

 .اًمٕم٘مقل

 اٟمف يمام هب٤م اًمٕمٚمؿ ذم اًمتبٕمٞمض إُمٙم٤من قمدم اًمّمقر وضمقد وطمدة ُمـ يٚمزم ل و

 اًمٕمٚمؿ ُمـ يٚمزم ل ًمٙمـ و اًمٜمٗمس يمّمٗم٤مت اجلقهر قمغم أقمراض قمدة شمقضمد ىمد

 .ًمٚمجٛمٞمع اًمٕمٚمؿ بٕمْمٝم٤مسم

 اًمٓمب٘م٦م ُمـ اًمٕم٘مقل ُمِم٤مهدة اًمٙمٚمٞم٤مت إدراك أن ُمر ىمد اٟمف) (:)ىم٤مل

 احلدود و اًمٙمٚمٞم٤مت إدرايمف قمٜمد اًمٕم٘مؾ يتٚم٘مك ي٤مه٤مإ ىم٤مًمقا أيْم٤م اًم٘مدُم٤مء و اعمتٙم٤مومئ٦م

 .هذه ٟمحق شمٜمحق اًمؼماهلم و

 وًمٚمٜمٗمس)  :ىمقًمف و( قم٤مىمؾ جمرد يمؾ و إًمٞمٝم٤م اذاىمٞم٦م ؿمٝمقدي٦م إو٤موم٦م ًمٚمٜمٗمس و
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 سمٕمٚمتف اعمٕمٚمقل احت٤مد اًمٕم٘مؾ ُمع ُمتحدة اًمٜمٗمس أن سمف يريد اٟمف حيتٛمؾ...(إو٤موم٦م

 هل و ًمٚمٜمٗمس ُمٕم٘مقًم٦م اًمٕم٘مقل ومتٙمقن قمٚمٞمف و سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمرىمٞم٘م٦م احت٤مد هق اًمذي

 ُمٕم٘مقل أن يرد ومال قمٚمٞمف و يرون يمام سمٕمٚمتف اعمٕمٚمقل احت٤مد سمف ُمتحدة و اًمٕم٤مىمؾ ٟمٗمس

 سمذاًمؽ قم٤مىمؾ ُمٕم٘مقل احت٤مد ذم اًمٙمالم و اًمٕم٘مقل هق و آظمر قم٤مىمؾ ُمع ُمتحد اًمٜمٗمس

 .سمٖمػمه ل ٟمٗمسف اًمٕم٤مىمؾ

 ُمـ اًمٜم٤مرء يمثػميـ قمغم اًمّمدق سمتجقيز اًمٙمٚمٞم٦م ومنت ري٦ماًمٜمٔم هذه و

 ًمٚمٛمدىمؼ ٟمس٥م يمام و اًمدواٟمٞم٦م يم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمِمبحٞم٦م اًمّمقرة يمٙمٚمٞم٦م اإلدراك وٕمػ

 . اإلمج٤مزم اًمٕمٚمؿ ذم اإلمج٤مل طم٘مٞم٘م٦م شمٗمسػم ذم () اًمٕمراىمل

 : قمٚمٞمف ويرد

 همػم اعمتٙم٤مومئ٦م اًمٕم٘مقل أو اًمٗمٕم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٗمس ُمِم٤مهدة دقمقى أن -1

 اًمتل اًمٕم٘مقل سم٘مٞم٦م ُمِم٤مهدة قمغم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس أن لزُمف أن و ظمّمقص٤م ُمٕم٘مقًم٦م

 ل ُمب٤مذة قمٚم٦م هق اًمذي اًمٕم٘مؾ شمدرك اًمٜمٗمس إن ي٘م٤مل أن إل قمٚمٚمٝم٤م ؾمٚمس٦م ذم شم٘مع

 . همػم

 ُمـ ًمٚم٘مدُم٤مء ٟمسب٧م يمام اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ ُمع  الحت٤مد دقمقى ذًمؽ ُمـ واوٕمػ

 احلٙمٞمؿ و سمٜمحق ومنه اًمرئٞمس وم٤مًمِمٞمخ اظمتالف شمٗمسػمه ذم وهلؿ ،اًمٗمالؾمٗم٦م

 احل٘مٞم٘م٦م ذم عيرضم صم٤مًم٨م سمٜمحق ومنه اعمت٠مهللم وصدر صم٤من سمٜمحق ومنه اًمسبزواري

 .اًمتح٘مٞمؼ قمغم ُمروٞم٦م يمٚمٝم٤مهمػم و .اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ و اًمٜمٗمس سملم الحت٤مد قمدم ممإ

 ومٞمٝم٤مقمغم الٟمٓمب٤مق دمقيز ُمٕمٜمك اإلدراك ػٕمو ُمـ اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمٙمٚمٞم٦م أن -2

 أن ٟمجد أٟم٤م احل٤مل و اًمبدل قمغم اًمٙمثػميـ قمغم صدىمٝم٤م ضمقاز هق واطمد ُمـ أيمثر
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 .واطمد وىم٧م ذم يمثػميـ قمغم شمّمدق اًمٙمٚمٞم٤مت

  هذه قمغم يبتٜمل أن ُمـ قمٜمدهؿ أووح اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ وم٤محت٤مد :يمؾ قمغم و

 . ري٦ماًمٜمٔم

 و األؾمٗم٤مر ذم( )اعمت٠مهللم صدر يمٚمامت ذم ؿم٤مهد أي تٗمسػماًم اذهل جدٟم مل و

  اًمذي و اعمٓمٚم٥م هذا ذم( ) اعمت٤مأهللم صدر ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمٚمامت ذم

 الحت٤مد ُمٜمف ئمٝمر يم٤من إن و يمٚمامشمف ـُم مجٚم٦م سمحس٥م ًمالحت٤مد اعمٜمٙمريـ اؿم٩م ُمـ هق

 .ًمف أظمرى يمٚمامت سمحس٥م

 املعقول و العاقل الحتاد :الثالث التفسري

 ومن ىمد و اًمنميٗم٦م يمٚمامشمف سمٕمض سمحس٥م اًمسبزواري حٙمٞمؿٚمًم اًمتٗمسػم وهذا

 .األؾمٗم٤مر ذم اعمت٠مهللم صدر اًمٙمٚمامت سمٕمض سمف

 .٘مقلًمٚمٛمٕم اجلٛمٕمل سم٤مًمقضمقد اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد شمٗمسػم :وطم٤مصٚمف

  وضمقد ومٚمٝم٤م ٟمِم٤مت و وضمقدات هل٤م األؿمٞم٤مء أن ذيمروا أهنؿ :ذًمؽ شمقوٞمح و 

 .مجٕمل  وضمقد وهل٤م هب٤م خمتص

 و ُمٕمٜمك اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م احل٘م٤مئؼ ُمـ طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٙمؾ سم٤من ٚم٥ماعمٓم هذا قمـ يٕمؼمون و

 هق األصؾ و احل٘مٞم٘م٦م و اعمٕمٜمك و .ومرقم٤م و أصال و ،رىمٞم٘م٦م و طم٘مٞم٘م٦م و ،صقرة

 . الذف سم٤مًمقضمقد قضمقداعم

 ذًمؽ ُمـ و احل٘م٤مئؼ ُمـ دوٟمف عم٤م دواضم احل٘مٞم٘م٦م سمسٞمط يمؾ سم٤من قمٜمف نيٕمؼمو اميم

 .ُمٜمٝم٤م سمقاطمد ًمٞمس و احل٘م٤مئؼ يمؾ احل٘مٞم٘م٦م سمسٞمط سم٤من ىمٞمؾ

 دوٟمف اًمتل ء٤مؿمٞماأل ٙمؾًم األقمغم اًمٜمحق هق اًمبسٞمط اًمقاطمد اًمقضمقد ًمؽومذ
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 أيْم٤م وم٤مًمٙمؾ اًمٙمثػم قمغم ُمِمتٛمؾ اًمقاطمد هذا أن يمام و اًمٙمؾ يٕم٤مدل سمقطمدشمف وهق

 هق و، ومت٘مف هل و رشم٘مٝم٤م هق و ؿمئقٟمف و فاشمفمٝمقر اًمٙمؾ وم٤من اًمقاطمد هذا ٛمثؾي هق

 .ٟمنمه هل و ًمٗمٝم٤م

 . اجلٛمٕمل اًمقضمقد و اعمختص اًمقضمقد سملم اًمٕمالىم٦م ًمؽ شمقوح ٕم٤مسمػماًمت هذهو 

 :ختتٚمػ اًمٜمِم٠مت هذه أطمٙم٤مم أن ذيمروا و

 اًمقضمقد سمٞمٜمام اًمٜم٘م٤مئص ُمـ ظم٤مل ألٟمف أيمٛمؾ و اذف اجلٛمٕمل وم٤مًمقضمقد -1

 يمؾ ومٞمف شمزول عم٘م٤مم يّمؾ طمتك اًمٜم٘م٤مئص ىمٚم٧م اؿمتد ويمٚمام هل٤م اضمدو اعمختص

 . اًمٜم٘م٤مئص أصؾ هق اًمذي اإلُمٙم٤من طمتك اًمٜم٘م٤مئص

 وطمدشمف شمٙمقن و يٚمٞمف ُم٤م قمغم ُمت٘مدم أي أىمدم ومٝمق ارومع اًمقضمقد يم٤من ويمٚمام -2

 ُمع اًمبس٤مـم٦م و اًمقطمدة ود هق اًمذي اًمؽميمٞم٥م الىم٦مقم لن اؿمد سمس٤مـمتف أي أىمقى

 .اؿمد هٜم٤مك اًمٙمامل أن اعمٗمروض و قمٙمسٞم٦م قمالىم٦م اًمٙمامل و اًمنمف

 اًمقضمقد أن اعمٗمروض و اآلصم٤مر ُمـ طمّم٦م درضم٦م ًمٙمؾ لن ومرأو آصم٤مره شمٙمقن و

 .اؿمد هٜم٤مك

 إمم يم٤من  اٟمزل يم٤من يمٚمام و اىمرب اجلٛمٕمٞم٦م إمم يم٤من أىمقى يم٤من يمٚمام و -3

 ٟمِم٠مة ذم اعمالئٛم٦م يمامل سمٞمٜمٝم٤م ٟمِم٠مة ذم اعمتْم٤مدات دمد ًمذا و أُمٞمؾ اًمتْم٤مد و اًمتٗمرىم٦م

 . رىأظم

  احلٙمٞمؿ اعمالزُم٦م هذه أووح وىمد) افمٝمر فتٟمقري يم٤مٟم٧م اؿمد يم٤من ويمٚمام -4

 .1 (األؾمٗم٤مر قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم( ىمده) اًمسبزواري
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 سملم ـمردي٦م قمالىم٦م ومٝمٜم٤مك أيمثر ؾمقاه سمام إطم٤مـمتف يم٤مٟم٧م اؿمد يم٤من ويمٚمام -5

 ُمع يم٤من حتّمال أشمؿ  و وضمقدا أىمقى  اعمقضمقد يم٤من ومٙمٚمام اعمٕم٤من و اًمقضمقد درضم٦م

 همػمه ذم ٦ماعمتٗمرىم اًمٙماملت قمغم اؿمتامل أيمثر و سم٤معمٕم٤من طمٞمٓم٦م أيمثر سمس٤مـمتف

 اعم٤مدة ذم ُمتٕم٤مىمب٦م صقرة إمم صقرة ُمـ اًمٙمامل ذم  اعمتدرضم٦م الؾمتٙمامًمٞم٦م يم٤معمراشم٥م

 إمم ُمؽمىمٞم٦م شمبٚمغ أن إمم صقرة سمٕمد صقرة ًم٘مبقل اؾمتٕمداداهت٤م شمٙم٤مُمؾ سمحس٥م

 ىمقة ضمٝم٦م ُمـ ؿمتامهل٤م ل) اًمّمقري٦م اًمسقاسمؼ ُمـ مجٞمع ُمٜمٝم٤م يّمدر  أظمػمة صقرة

 (.اطمديتٝم٤م ُمع سم٤ممجٕمٝم٤م األوم٤مقمٞمؾ شمٚمؽ ُمب٤مدئ قمغم ؿمدشمف و اًمقضمقد

 اعمٕم٤من؟ يمثرة سملم و اًمبس٤مـم٦م سملم شمٜم٤مف يقضمد ل يمٞمػ اٟمف شمس٠مل ىمد و

 ٤مرشمفقمبو 1األؾمٗم٤مر ذم اًمتٜم٤مذم ًمدومع شمّمدى ىمد اعمت٠مهللم صدر أن: اجلقاب و

 ُمع يم٤من إذا اًمٕمٜم٤مويـ ٕمددشم أن: أمهٝم٤م صمالصم٦م أو شمٕمٚمٞمٚملم ُمٜمٝم٤م يستخٚمص أن يٛمٙمـ

 .ُمٓمٚم٘م٤م ل اًمبس٤مـم٦م يٜم٤مذم ومٝمق ًمّمدىمٝم٤م اعمقضمب٦م احلٞمثٞم٤مت شمٕمدد

 طمٙمؿ ضمقد قمدمو واطمد رء قمغم اًمٕمٜم٤مويـ شمّم٤مدق إن: شم٘مقل أن ًمؽ و

 اجلقهر ذم ُمٗم٘مقد األُمر هذا و اًمقطمدة ُمٕمٜمك هق اآلظمر اًمبٕمض ُمع سمٕمْمٝم٤م عمٖم٤ميرة

 ُمـ اعمٖم٤ميرة قمغم رعُمتٗم طمٙمؿ يقضمد وم٤مٟمف وضمقدمه٤م وطمدة ُمع طمتك اًمٕمرض و

 اًمٌمء شمقىمػ اؾمتح٤مًم٦م ُمع اجلقهر وضمقد قمغم يتقىمػ اًمٕمرض وضمقد وم٤من ُم٤م ضمٝم٦م

 . ٟمٗمسف قمغم

 يمثرهت٤م يٜم٤مذم ل وإٟمام: 2األؾمٗم٤مر ه٤مُمش ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ وىم٤مل
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 ُمـ اٟمتزاقم٤م أيمثر يم٤مٟم٧م يمٚمام اًمٙمامًمٞم٦م اعمٕم٤من لن ًمب٤مؾمٓمتف ُم١ميمدة يم٤مٟم٧م سمؾ سمس٤مـمتف

 ٟمقره و أيمثر ًمٚمخػمات اؾمتٞمٗم٤مؤه و أيمثر ًمٚمٙماملت جامقمفاؾمت قمـ يمِمٗم٧م اًمقضمقد

 (.أٟمدر و اىمؾ وم٘مده و ؾمٚمبف و واهبر اىمٝمر

 ًمف وم٤مىمد همػم اًمٌمء ُمٕمٓمل أن هق اًم٘م٤مقمدة هذه دًمٞمؾ أن يمٚمامهتؿ ُمـ اعمستٗم٤مد و

             ي٘متيض ًمٌمء اًمٙمٚمامت دانوضم أن أيْم٤م يمٚمامهتؿ سمٕمض ُمـ يستٗم٤مد ىمد و

  . قمٚمٚمٝم٤م و عمب٤مدئٝم٤م وضمداٟمف

 ًمٚمقاضم٥م ٟمسبقه ًمذا و ًمٚمٕمٚم٦م و األؿمد ًمٚمٛمرشمب٦م يٙمقن اجلٛمٕمل اًمقضمقد وهذا

 ري٦مٟمٔم ُمـ اًمتٗمسػم هلذا اعمٜمت٩م ورياًمّمد ىمٞم٤مم قمغم سمٜم٤مءا - ًمٚمٜمٗمس و شمٕم٤ممم و شمب٤مرك

 . اًمٓمقًمٞم٦م أو اًمٕمروٞم٦م ًمٚمٕم٘مقل و - واعمٕم٘مقل اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد

 ٙمٞمؿاحل بٕمْمٝم٤مًم أؿم٤مر جم٤ملت قمدة ذم ري٦ماًمٜمٔم هذه ُمـ اؾمتٗم٤مدوا ىمد و

 و اًمٕمٚمؿ ُمبح٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م تٗمرعي ُم٤م ىمبٞمؾ ُمـ 1األؾمٗم٤مر ه٤مُمش ذم() اًمسبزواري

 اًمٙمٞمػ أو اًمٕمرض ُمع اجلقهر اضمتامع ُمِمٙمٚم٦م قمـ اًمتٗميص ُمـ اًمذهٜمل اًمقضمقد

 سمٜم٤مءا أُم٤م و اًمّمقرة قاؾمٓم٦مسم هق إٟمام اًمٕمٚمؿ أن أي احلّمقزم ًمٕمٚمؿا قمغم ُمبتـ ألٟمف

 يرضمع ألٟمف طمْمقري اًمٜمٗمس قمٚمؿ سمؾ طمّمقزم قمٚمؿ و قضمدي ومال ري٦ماًمٜمٔم هذه قمغم

 و احلّمقزم اًمٕمٚمؿ شمٚمٖمل ل ري٦ماًمٜمٔم هذه أن: قمٚمٞمف يرد يم٤من وان)  سمذاهت٤م قمٚمٛمٝم٤م إمم

 هق اجلٛمٕمل اًمقضمقد قمـ اًمٙم٤مؿمػ أن سمٛمٕمٜمك ُمٜمف شمٜمٓمٚمؼ هل ٤مًمٕمٙمسسم سمؾ اًمّمقر

 ذًمؽ و سم٤مًمقضمقداعمختص ُمت٘مقُم٤م اجلٛمٕمل اًمقضمقد يٙمـ مل إن و اعمختص اًمقضمقد

 ومقضمداٟمف ًمف واضمد سمؾ ًمف وم٤مىمد همػم اًمٌمء ُمٕمٓمل نأ هق ًمٞمٚمٝم٤مد أن اعمٗمروض لن
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 . شمٖمٗمؾ ومال اًمٌمء إقمٓم٤مئف ُمـ ٙمِمٗمفٟمست ًمٚمٌمء

 ضمقهري٦م ُم٤مهٞم٤مت هل اًمتل اعمجردة اًمّمقرة إن:  ىم٤مًمقا أهنؿ ىمبٞمؾ ُمـ و

 أهن٤م احل٤مل و حل٤مضمتٝم٤م هراجلقا ُمـ أظمس األقمراض و أقمراض هل وزماأل سم٤محلٛمؾ

 اٟمف يمذاًمؽ شمٙمقن ل أن يٜمبٖمل أهن٤م وضمف يم٤من و اجلقاهر دون شمٙمقن ل أن يٜمبٖمل

 .اجلقهري٦م دون اعمجرد و ضمقهرا اعم٤مدي يٙمقن أن يتّمقر يمٞمػ

 و 1األؾمٗم٤مر قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ًمذاًمؽ شمٕمرض ىمد و

 سمؾ هل٤م ُم٤مهٞم٤مت ل إذ دوهن٤م ل اجلقهري٦م ومقق أهن٤م سم٤مب ُمـ سمجقاهر ًمٞمس٧م أهن٤م ذيمر

 أن و اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم ٤مءاسمٜم اًمٜمٗمس وضمقد وضمقده٤م نل وضمقد حمض

 .حمْم٦م اٟمٞم٦م هل سمؾ هل٤م ُم٤مهٞم٦م ل اًمٜمٗمس

 ومٞمف اعمتٛمثؾ اًمٕم٘مؾ سمٛمِم٤مهدة حيّمؾ اإلدراك أن أؾم٤مس قمغم ذًمؽ ظمرج وىمد

 .اًمْمٕمٞمٗم٦م دةه٤ماعمِم ضمٝم٦م شمٜمِم٠مُمـ اًمٙمٚمٞم٦م و حتتف ُم٤م يمؾ

 . شم٘مدم ُم٤م قمٚمٞمف يرد و

 شمٕم٤ممم قمٚمٛمف ذم اًمتٗمّمٞمكم اًمٙمِمػ قملم ذم اإلمج٤مزم اًمٙمِمػ ري٦مٟمٔم ىمبٞمؾ ُمـ و

 .ومٞمٝم٤م اًمٙمالم شم٘مدم ىمد و

 اًمِمديد ذم يٙمقن اذف ُمقضمقد هق اًمذي األصؾ و احل٘مٞم٘م٦م و اعمٕمٜمك هذا و

.  اًمْمٕمٞمػ اًمقضمقد قمغم ُمِمتٛمؾ اًمِمديد وم٤مًمقضمقد ًمٚمْمٕمٞمػ سم٤مًم٘مٞم٤مس

 هل اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاءا اعمٕمٚمقل أصؾ قمغم ُمِمتٛمٚم٦م اًمٕمٚم٦م أن ذيمروا هٜم٤م ُمـ و

 اًمّمقر ىمٞم٤مم أن قمغم سمٜم٤مءا اًمٜمٗمس أو اًمٕم٘مقل أو ( شمٕم٤ممم و شمب٤مرك) اًمقضمقد واضم٥م
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 .طمٚمقًمٞم٤م ل صدوري٤م ىمٞم٤مُم٤م هب٤م

 قمغم اعمِمتٛمؾ اًمقضمقد هق و  اجلٛمٕمل ًمٚمقضمقد( ) اعمت٠مهللم صدر ُمثؾ ىمد و 

 ُمِمتٛمٚم٦م ومٝمل اإلٟمس٤من صقرة هل و األظمػمة سم٤مًمّمقرة اعمختص اًمقضمقد ُم٤مهٞم٦م

 قمٚمٞمف وىمس اإلٟمس٤من همػم ذم خمتص وضمقد ًمٚمحٞمقان يم٤من إن و احلٞمقان ُم٤مهٞم٦م قمغم

 .ُمثال يم٤مًمٜمب٤مت همػمه

 ُمـ ومٚمٞمٓمٚمبف ؿم٤مء ُمـ و سمٞم٤مٟمف ومٕمال يسٕمٜم٤م ل شمقوٞمح إمم حيت٤مج اعمث٤مل هذا و

 . 1األؾمٗم٤مر

 و اًمٓمقيؾ يم٤مخلط يم٤مُمٚم٦م ُمرشمب٦م يمؾ و الؿمتدادي٦م يم٦مرسم٤محل ًمف ُمثؾ وهٙمذا

 هل اًمتل اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمراشم٥م قمغم شمِمتٛمؾ ًمٙم٤مُمٚم٦ما اعمراشم٥م ومٝمذه اًمِمديد يم٤مًمسقاد

 ومٝمذا - خمتٚمٗم٦م أٟمقاع الؿمتداد ُمراشم٥م أنّ  ُمـ ذيمروه ُم٤م قمغم سمٜم٤مءا أظمرى أٟمقاع

 شمٓمٗمكم ووضمقد اًمِمديد عم٤مهٞم٦م أصكم وضمقد اٟمف إل ُمتٕمددة عم٤مهٞم٤مت واطمد وضمقد

 اًمقضمقد قمغم اعمؽمشمب٦م اًمٜم٘م٤مئص و اآلصم٤مر ُمـ ًمٕمري٤مٟمف اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمراشم٥م عم٤مهٞم٤مت شمبٕمل

 .اعمختص

 هؾ اعمختص وضمقده٤م ذم هل٤م اًمث٤مسمت٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمراشم٥م ٤مهٞم٤متُم إن: شم٘مقل وىمد

 ًمٚمٛمرشمب٦م ل سمرُمتف ًمٚمقضمقد ومتثب٧م سم٤مًمت٤مزم و اجلٛمٕمل وضمقده٤م ذم هل٤م صم٤مسمت٦م هل

 و اًمقضمقد وطمدة اعمٗمروض إذ وم٘مط اًمِمديد وٛمـ ذم اعمقضمقدة ُمٜمف اًمْمٕمٞمٗم٦م

 ؟أول سمس٤مـمتف

 ًمقاضم٥م يٙمقن أن يٚمزم اٟمف إؿمٙم٤مل ُمٜمف ٟمِم٠م و ذًمؽ ىمبٚمقا ىمد أهنؿ: اجلقاب و
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 اًمتٗميص ذم سمٞمص ٞمصطم ذم ومقىمٕمقا ُم٤مهٞم٤مت ًمف شمٙمقن أن يٚمزم  سمؾ  هٞم٦مُم٤م اًمقضمقد

 ُمـ ظم٤مًمٞم٦م أهن٤م إل ُم٤مهٞم٦م شمٕم٤ممم ًمف اٟمف إمم يرضمع سمام األؾمٗم٤مر ذم اًمتزم طمتك ذًمؽ قمـ

  .ُم٤مهٞم٦م اًمقضمقد واضم٥م يٙمقن أن قمغم اعمتٗمرقم٦م اًمٗم٤مؾمدة اًمٚمقازم

 قمـ ٞمٗم٦ماًمْمٕم اعمراشم٥م ُم٤مهٞم٦م خيرج سمتٗمسػم اعم٤مهٞم٦م اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ومن و

 . شمٕم٤ممم ًمف ُم٤مهٞم٦م شمٙمقن أن

 ًمف ُم٤مهٞم٤مت صٗم٤مشمف و هأؾمامء ُمٗم٤مهٞمؿ قنٙمشم أن قمـ شمٗمَم أيْم٤م ظمالًمف ُمـ و

 . شمٕم٤ممم و شمب٤مرك

 طمٞم٨م() اعمت٠مهللم صدر قمب٤مرة سمف ومن سمام آظمر ُمقوع ذم أضم٤مب و

 هل سمؾ ًمذاشمف ُمٖم٤ميرة زائدة سمّمقر ًمٞمس ذاشمف ُمرشمب٦م ذم سم٤مألؿمٞم٤مء شمٕم٤ممم ومٕمٚمٛمف:)1ىم٤مل

 شمّمػم أن همػم ُمـ اًمقاضمبل اًمقضمقد طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م اٟمسح٥م حمدودة ػمهم يمثػمة ُمٕم٤من

 .....(.ُمٜمٝم٤م ًمٌمء ل و اعمٕم٤من شمٚمؽ ُمـ ًمٙمؾ وضمقدا

 ؾمبؼ ومٞمام ىمقًمف ُمـ سمف اؾمتِمٙمؾ عم٤م أووح ضمقاب هذا ُمـ ظمرج ىمد) :وم٘م٤مل

 .اًمخ..... ُم٤مهٞم٦م ذا اًمقضمقد واضم٥م يٙمقن أن ومٞمٚمزم

 مل اعم٤مهٞم٤مت و ٕم٤مناعم ًمتٚمؽ وضمقدا اًمقضمقد ذًمؽ يٙمـ مل إذا ألٟمف ذًمؽ و

 (.اًمقضمقد ًمذاًمؽ ُم٤مهٞم٤مت أيْم٤م هل (يمذا)يٙمـ

 أن و ُمقضمقدة اهن٤م( ) اعمت٠مهللم صدر قمب٤مئر ُمـ مجٚم٦م سيح ًمٙمـ و هذا

 أن يٚمزم اٟمف قمٚمٞمف يرد يم٤من إن و اًمقضمقد أصؾ ل اعمختص اًمقضمقد هق إٟمام اعمٜمٗمل

 أدًم٦م وم٤من ٤ملحم هق و واطمد وضمقد ٤مهل يم٤من إن و واضمب٤مت ُمقضمقدات هٜم٤مك يٙمقن
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 ٚمقضمقدًم هل اعم٤مهٞم٦م سم٤من اي٘مقًمق أن هلؿ األٟمس٥م ومٙم٤من ذًمؽ شمٕمؿ الؾمتح٤مًم٦م

 .اًمتبٕمل ل اعمختص

 اعم٤مهٞم٦م إن ي٘م٤مل أن اًمٚمٝمؿ إل اعم٤مهٞم٦م اقمتب٤مري٦م ُمع يست٘مٞمؿ ل اٟمف إمم ُمْم٤موم٤م هذا

 و واطمد وضمقد ومٝمٜم٤مك ًمٚمٛمرشمب٦م هق إٟمام اًمقضمقد و ُمقضمقدة همػم هل و اقمتب٤مري٦م

 اعم٤مهٞم٤مت و اًمِمديد اًمقضمقد اًمْمٕمٞمٗم٦م عمراشم٥ما هل و ُمتٕمددة ُمقضمقدات

 اعمراشم٥م شمٚمؽ قمغم اؿمتامًمف ضمٝم٦م ُمـ اًمقاطمد اًمقضمقد هذا ُمـ شمٜمتزع القمتب٤مري٦م

 . اًمْمٕمٞمٗم٦م

 ًمق و اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمٚمٛمراشم٥م ُم٤مهٞم٤مت شمقضمد سم٠مٟمف ذيمروا و ذًمؽ ي٘مبٚمقا مل أهنؿ إل

 ُمقضمقدة أهن٤م هق اعم٘مّمقد يٙمقن أن سمد ل و ةُمقضمقد هل و اًمِمديدة وٛمـ ذم

 األٟمقاع هذه أن اًمتح٘مٞمؼ) :1األؾمٗم٤مر ذم () اعمت٠مهللم صدر ىم٤مل ًمٕمرضسم٤م

 ٤مص٦مخلا سمقضمقداهت٤م سم٤مًمٗمٕمؾ ُمقضمقدة ص٤مرت إذا ٗم٧مًمخت٤م و شمب٤ميٜم٧م إٟمام اعمٛمٛمٙمٜم٦م

 أُم٤م و آصم٤مره٤م قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م و أطمٙم٤مُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م يّمدق وضمف قمغم ُمٜمٝم٤م واطمد سمقاطمد

 (.اجلٛمٕمل اًمقضمقد ومٚمٝم٤م ذًمؽ ىمبؾ

 وٛمـ ذم وًمق اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمٚمٛمراشم٥م أن ُمـ ىمٚمٜم٤مه ومٞمام واوح٦م( )قمب٤مرشمف و

 اعم٤مهٞم٤مت اقمتب٤مري٦م قمغم سمٜم٤مءا سم٤مًمٕمرض ًمق و ُمقضمقدة أهن٤م و ُم٤مهٞم٤مت اًمِمديدة

 .لقمتب٤مريتٝم٤م اعمٕمروف سم٤معمٕمٜمك

 اعمرشمب٦م شمٚمؽ و اعم٤مهٞم٦م سملم ُمٜمٕم٘مد احلٛمؾ أن يمٚمامهتؿ ُمـ اعمستٗم٤مد أن يمام
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 .1األؾمٗم٤مر ٔمروم٤مٟم اًمِمديدة اعمرشمب٦م و اعم٤مهٞم٦م سملم سم٤مًمت٤مزم و اًمْمٕمٞمٗم٦م

 اعمٜمزوع اًمقضمقد هق ألٟمف اًمِم٤مئع احلٛمؾ هق ُمرادهؿ ًمٞمس اٟمف اًمٔم٤مهر  ٟمٕمؿ

 أن و ومالسمد () 2اًمسبزواري احلٙمٞمؿ يمٚمامت سمٕمض سيح هق هذا سمؾ اآلصم٤مر

 .  اًمرىمٞم٘م٦م و احل٘مٞم٘م٦م محؾ أو اًمذايت األوزم احلٛمؾ يراد

 قضمقدسم٤مًم اًمقضمقد و اعمختص سم٤مًمقضمقد اعمقضمقد سملم اًمٕمالىم٦م قمـ شمس٠مل وىمد

 ؟ اجلٛمٕمل سم٤مًمقضمقد اعمقضمقد سملم و اعم٤مهٞم٦م سملم أو اجلٛمٕمل

 .اًمسٚم٥م يّمح اٟمف اميم سمٞمٜمٝمام احلٛمؾ يّمح سم٠مٟمف: أضم٤مسمقا و

 ذم ومج٤مء اًمتٜم٤مىمض ًمدومع شمّمدوا ومٚمذا اًمتٜم٤مىمض هق هذا فم٤مهر أن خيٗمك ل و 

 ُمـ اًمٜمٗمل و اعم٤مهٞم٦م أي اعمبدء و األصؾ حت٘مؼ ضمٝم٦م ُمـ اإلصمب٤مت أن يمٚمامهتؿ سمٕمض

 ريااًمسبزو ًمٚمحٙمٞمؿ ه٤مُمِمف و األؾمٗم٤مر ذم ضم٤مء يمام) اًمقضمقد فاظمتال ضمٝم٦م

())3. 

 اًمث٤مسم٧م احلٛمؾ أن 4األؾمٗم٤مر ه٤مُمش ذم بزواريساًم احلٙمٞمؿ يمٚمامت ذم ضم٤مء و

 يمؾ قمٜمد اًمْمٕمػ و اًمِمدة ُمراشم٥م سملم هق اًمذي اًمرىمٞم٘م٦م و احل٘مٞم٘م٦م محؾ هق

 . اًمّمٜم٤مقمل اًمِم٤مئع احلٛمؾ هق إٟمام اعمسٚمقب احلٛمؾ و شمِمٙمٞمؽ

 اإلؿمٙم٤مل ضمقاب أن 5األؾمٗم٤مر ذم( )اعمت٠مهللم صدر يمٚمامت سمٕمض ذم ضم٤مء و
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 ٟمققمف ُمـ خيرج اؿمتد إذا اًمٌمء ومقضمقد اًمْمٕمػ و اًمِمدة ذم احل٤مل سمتح٘مٞمؼ يرشمبط

 .ومٞمف يم٤من اًمذي ٟمققمف ذم إُمٕم٤مٟم٤م يٙمقن اؿمتداد يمؾ أن ُمع ُمٜمف أقمغم آظمر ٟمقع إمم

 .وده إمم اٟمٕمٙمس طمده ضم٤موز إذا اًمٌمء أن اعمِمٝمقر اعمثؾ ذم و

 لن اًمقضمقد ُمرشمب٦م سم٤مًمٜمقع اعمراد سم٤من يمالُمف () ـمب٤مئل٤ماًمٓمب ٙمٞمؿاحل وومن

 يتخرج وىمد.  اًمٜمققمٞم٦م اعم٤مهٞم٦م ذم اعم٤مدي رداًمٗم يِم٤مريم٤من اًمٕم٘مٚمٞم٦م و اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة

 اعمقضمقد و أصؾ سم٠مٟمف اجلٛمٕمل سم٤مًمقضمقد اعمقضمقد قمـ شمٕمبػمهؿ يٜمِم٠مُمـ آظمر ضمقاب

 اًمتل اًم٘مٚمؿ رأس ذم قضمقدةاعم احلؼم سمٜم٘مٓم٦م ًمف متثٞمٚمٝمؿ ُمـ و ومرع اعمختص سم٤مًمقضمقد

( ىمده) الُمكم اعمح٘مؼ سمذاًمؽ ُمثؾ يمام ُمٜمٝم٤م شمٜمِم٠م اًمتل اًمٜم٘مقش و ًمٚمرؾمقم أصؾ هل

 . اعمٜمٔمقُم٦م ذح ذم

 اًمثٛمرات يٜمسػ اٟمف إل اًمتٜم٤مىمض إؿمٙم٤مل قمـ سمف شمٗميص وان اعمٕمٜمك هذا وًمٙمـ

 اًمتٗمسػم هذا أن وم٤مًمّمحٞمح ًمٚمٛمت٠مُمؾ واوح هق يمام ري٦ماًمٜمٔم هذه قمغم اعمتٗمرقم٦م

 . اعم٤مهٞم٦م هق سم٤مألصؾ اعمراد أن و وم٤مؾمد

 و اًمذهٜمل و اخل٤مرضمل اًمقضمقد ُمـ اعمختٚمٗم٦م اًمٜمِم٠مت هذه ص٤مطم٥م وهؾ 

 - طمٗمظ اًمقضمقدات أٟمح٤مء ذم اًمذات و ىمٞمؾ يمام - ومٞمٝم٤م اعمحٗمقظ الهلل و اًمٕم٘مكم

 اًمٗمرد؟ أو اًمٓمبٞمٕمل هق

 قمدة ًمف أو اًمقضمقدات ُمـ أٟمح٤مء ًمف وم٤مًمٓمبٞمٕمل اًمٓمبٞمٕمل هق يٙمقن أن حيتٛمؾ 

 . اعم٤مهٞم٦م اقمتب٤مري٦م قمغم سمٜم٤مءا ُمقضمقدا يٙمـ مل إن و اعمختٚمٗم٦م اًمٜمِم٠مت ُمـ أومراد

 ٟمِم٤مت قمدة ذم حمٗمقظ سمٜمٗمسف اًمٗمرد و وم٤مًمِمخص اًمٗمرد هق يٙمقن أن حيتٛمؾ و

 هل و اًمِمخّمٞم٦م اعم٤مهٞم٦م شمّمقير قمغم سمٜم٤مءا إل ليست٘مٞمؿ هذا وًمٙمـ اًمقضمقد ُمـ
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 .دسم٤مًمقضمق اًمتِمخص لن ُمٕم٘مقًمٞمتٝم٤م شمٜمٗمل اًمقضمقد أص٤مًم٦م حت٘مٞم٘م٤مت ٟمت٤مئ٩م

 ًمالٟمٓمب٤مق ىم٤مسمٚم٦م اًمِمديدة وٛمـ ذم اعمحٗمقفم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمرشمب٦م إن: شم٘مقل وىمد

 هق اعمحٗمقظ سمؾ اعمختٚمٗم٦م اًمٜمِم٠مت ذم دراًمٗم ٟمٗمس يٜمحٗمظ ومٙمٞمػ ومرد ُمـ أيمثر قمغم

 ذم ُمٜمحٍمة قمٜمدهؿ ُمرشمب٦م يمؾ نأ ـقم همٗمٚم٧م ًمٙمٜمؽ و اعمختٚمٗم٦م األومراد سملم ضم٤مُمع

 .ُمرشمبتف ذم اآلظمر قمـ تٚمػخي ُمقضمقد يمؾ أن و همػمه قمغم اٟمٓمب٤مىمٝم٤م يستحٞمؾ و ومرد

 . اًم٘م٤مقمدة هذه سمتقوٞمح يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا

 اًمٜمٗمس ُمـ ص٤مدرة اًمّمقر ان قمغم سمٜم٤مءاً  واوح ومٝمق اعم٘م٤مم قمغم شمٓمبٞم٘مٝم٤م أُم٤م و

 قمغم الدًم٦م ُمـ يأ (وُمٜمٝم٤م) 1الؾمٗم٤مر ه٤مُمش ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ىم٤مل

 ومٞم٤مض ذاشمف سم٤مـمـ و اًمِم٤مُمخ ُم٘م٤مُمف سم٤مقمتب٤مر اًمٜمٗمس ان) اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد

   ًمف وم٤مىمدا ًمٞمس اًمٙمامل ُمٕمٓمل و اًمقضمقد ُمٗمٞمض و اًمٜمٗمس قمغم اعمٗمّمٚم٦م اعمٕم٘مقلت

 . ومٞمٝم٤م اًمبداه٦م ادقم٤مء يٛمٙمـ سمؾ سمره٤مٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م هذه و، اقمغم سمٜمحق  اي٤مهد واضم سمؾ

 اًمبسٞمط اًمٕم٘مؾ هق اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمٕم٘مقل ومٞم٤مض يم٤من ؾمقاء اعمٓمٚمقب يثب٧م هذا و

 (.اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ أو اًمٜمٗمس ذات سم٤مـمـ أو اعمٚمٙم٦م هق اًمذي

 حس٥مسم الحت٤مد هق سم٤ملحت٤مد اعمراد ان :2الؾمٗم٤مر طم٤مؿمٞم٦م ذم( )ىم٤مل و

 ُمتٖم٤ميرة اًمٕم٤مىمؾ ُمٗمٝمقم وُمع اٟمٗمسٝم٤م ذم اعمٕم٘مقلت ُمٗم٤مهٞمؿ لن اعمٗمٝمقم ل اًمقضمقد

 يذه٥م ل ان لسمد سم٤معمٕم٘مقلت يتحد اًمٕم٤مىمؾ ان ؾمٛمع وم٤مذا واطمد ضمقده٤م و ًمٙمـ و

 ال و وضمقده وضمقده٤م ان اعمراد سمؾ ُمٗم٤مهٞمؿ هل سمام اعمٗم٤مهٞمؿ ؿمٞمئٞم٤مت امم اًمقهؿ
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 ُم٤م ًمزوم ذم و( اعمٕمتزًم٦م سمف ي٘مقل اًمذي اعم٤مهٞم٤مت يمت٘مرير سوم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ اًمتٕم٘مؾ ًمٙم٤من

 قمدم ُمٜمِم١مه واوح ٟمٔمر  اعمٗمٝمقم سمحس٥م الحت٤مد اعمراد ان دقمقى ُمـ اعمٕمتزًم٦م يراه

 ان( )اعمت٠مهللم صدر ىم٤مل يمام ي٘مقل ان الضمدر يم٤من و اعمٓمٚمبلم سملم الرشمب٤مط

 . ممتٜمع اعمٗم٤مهٞمؿ ذم الحت٤مد

 ُمتحد ومقضمقده٤م اًمقضمقد ُمع اعم٠مظمقذة اعمٗمّمٚم٦م اعمٕم٘مقلت اريد ان وايْم٤م) 

 طمدااًمق وم٤مًمٗمٕمؾ ومٕمٚمف هل اًمٕم٤مىمؾ رفمٝمق وُمرشمب٦م ( ظمٗم٤مئف سمٛم٘م٤مم ل اًمٕم٤مىمؾ سمٔمٝمقر

 اًمٗمٕمؾ ان سمٕمالىم٦م اًمٗم٤مقمؾ امم سح٥مٜمي الحت٤مد هذا و اًمٗم٤مقمؾ ُمٗمٕمقلت ُمع ُمتحد

)  اعمٜمْمقُم٦م ذم ًمذاًمؽ اؿم٤مر يمام جم٤مزي احت٤مد ومٝمق سم٤مًمٗم٤مقمؾ ال ًمف فمٝمقر ل و ىمقام ل

 اًمٕم٘مؾ ظمالف هق اًمذي المج٤مزم  اًمبسٞمط اًمٕم٘مؾ هق اًمذي اعمٕم٘مقل اريد وان

                                                                                                                          اًمتٗمّمٞمكم

 .ظمٗم٤مئف سمٛم٘م٤مم سم٤محت٤مده سم٤مس ومال

 يمؾ ُمـ القمغم اًمٜمحق قملم ذاشمف يمٜمف و اًمٕم٤مىمؾ ظمٗم٤مء ُمرشمب٦م: اظمرى سمٕمب٤مرة و

 (.المج٤مل ذم اًمتٗمّمٞمؾ و اًمقطمدة ذم اًمٙمثرة سمٜمحق ُمٕم٘مقل

 قلتاعمٕم٘م ان يمام) سم٤ميديٜم٤م هق اًمذي اًمتٗمسػم هذا قمـ اظمرى قمب٤مرة هذا و

 .شم٘مدم ُم٤م هق و(  ًمٚمٕم٤مىمؾ اًمتٗمّمٞمؾ ذم المج٤مل و ثرةاًمٙم ذم اًمقطمدة ُم٘م٤مم اعمٗمّمٚم٦م

 امم اعمٜمسقسم٦م اًمٓمري٘م٦م ًمزُمف سم٤معمرشمبتلم ي٘مؾ مل ًمق هذااذ ال يرد مل واعمّمٜمػ) 

 اعمقضمقد يمثرة و اًمقضمقد وطمدة هل و ٦ماخل٤مرضمٞم اعمقضمقدات ذم اعمت٠مهللم ذوق

 (.قمٜمٝم٤م ٤مشُمتح( ) هق و اًمٕم٤ممل ًمتٓم٤مسمؼ

 - اعمقضمقد شمٕمدد و اًمقضمقد وطمدة اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ُمـ اراد اذا اٟمف اي
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 و ًمٜمٗمسف اعمقضمقد سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م يمؼمى ذم اعم٘م٤مم ادرج ُمـ سمف ي٘مقل يمام

 اًمٕمقامل ًمتٓم٤مسمؼ ايْم٤م اخل٤مرضمٞم٦م اعمقضمقدات ذم ذًمؽ ت٤مرخي ان ًمزُمف_ ًمٖمػمه اعمقضمقد

 . ذًمؽ ٘مبؾي ل اٟمف احل٤مل و

 . لزم همػم اعمحذور هذا ان قمٚمٞمؽ لخيٗمك و

 دم٤مف سمال اعمٕم٘مقلت ُمع اًمٜمٗمس هق و احت٤مد اعمراد ان ُم٦ماعمٜمٔمق ذح ذم وذيمر

 اًمٙمثرة سمٜمحق اُم٤م ٟمحقيـ سم٤مطمد يم٤من ُم٤م هق سم٤ملحت٤مد اعمراد ان و اًمِم٤مُمخ ُم٘م٤مُمٝم٤م قمـ

 اًمٜمٗمس ختٚمع ان ليٕمٜمل الحت٤مد ان اعمراد و اًمٙمثرة ذم اًمقطمدة سمٜمحق أو اًمقطمدة ذم

 ُمٕمٜمك هق ذاه و قرًمٚمّم اًمقضمقدي٦ماًمرشمب٦م إمم شمٜمزل و اًمِم٤مخم٦م اًمقضمقدي٦م رشمبتٝم٤م

 . اًمس٤مسم٘م٦م اعمرشمب٦م خيٚمع ان دون ُمرشمب٦م ذم يقضمد ان اًمتجكم سمٞمٜمام اًمتج٤مذم

 وم٤من(×)اسمراهٞمؿ ٚمٜمبلًم  شمٕم٤ممم اهلل ضمٕمٚمٝم٤م اًمتل الُم٤مُم٦م ُمرشمب٦م ذم يمام

 رئٞمس سمرشمب٦م هق اًمذي اجلٞمش ٤مسمطو ذم يمام و ذًمؽ ُمع ًمف واضمدا يم٤من ُمرشمب٦ماًمٜمبقة

 و اعمالزم رشمب٦م امم رشمبتف اٟمزًم٧م ًمق ٟمٕمؿ ثالُم اعمالزم ًمرشمب٦م واضمد وم٤مٟمف ُمثال اريم٤من

 .اًمِم٤مُمخ اعم٘م٤مم قمـ دم٤مف حلّمؾ ُمثال ريم٤منأ رئٞمس رشمب٦م وم٘مد

 قمـ اًمٜمٗمس دم٤مذم دون ُمـ الحت٤مد ان يتّمقر() اًمسبزواري احلٙمٞمؿ يم٤من و

 شمب٘مك سمٜمحق يٙمقن ان يٛمٙمـ اٟمف ُمع اعمت٘مدُملم اًمٜمحقيـ سم٤مطمد يٙمقن اًمِم٤مُمخ ُم٘م٤مُمٝم٤م

 اًمّمقر ُمع سم٤ملحت٤مد اهن٤م ال اًمٙماملت ُمـ سمامًمف ُمخاًمِم٤م عم٘م٤مُمٝم٤م دةواضم اًمٜمٗمس

 شمرومع هل٤م حيّمؾ ومال( )ذيمره ُم٤م قمغم اٟمف ُمع اًمؽمومع هل٤م حيّمؾ اي ايمثر شمؽمومع

 مل وان  احل٘م٤مئؼ ُمـ دوٟمف عم٤م واضمد احل٘مٞم٘م٦م سمسٞمط اٟمف ًمقوقح اًمّمقر سمحّمقل

 وضمداٟمف تٙمِمػسي ُمٜمف سمّمدوره٤م ٟمٕمؿ وضمقده٤م ؾىمب الول ُمـ ُمٜمٝم٤م واطمدا يٙمـ
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 .يٕمٓمٞمف ل اًمٌمء وم٤مىمد ان سم٘م٤مقمدة الول ـُم هل٤م

 يٕمٜمل اًمذي ًمٚمٜمٗمساًمن ُم٘م٤مم اًمنميٗم٦م يمٚمامشمف سمٕمض ذم قمٓمػ ىمد( )اٟمف صمؿ

 اًمقاطمدي٦م ُمرشمب٦م ذم ٜم٤مءاًمٗم يٕمٜمل اًمذي ًمٚمٜمٗمس اخلٗمل ُم٘م٤مم و اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ ذم ٜم٤مءاًمٗم

 ُمـ اًمٚمٓمٞمٗمتلم هل٤مشملم الصٓمالطمل اعمٕمٜمك يريد ل يم٤مٟمف و اًمٜمٗمس ذات قمغم

 اًمروح و اًمٜمٗمس و اًمٓمبع ُمـ) ًمٚمٜمٗمس اًمٕمروم٤مء ذيمره٤م اًمتل- سبٕم٦ماًم اًمٚمٓم٤مئػ

 لرسمط ايْم٤م ًمٚمٜمٗمس ُمراشم٥م ًمٚمحٙمامء ان يمام( الظمٗمك و اخلٗمل و واًمن واًم٘مٚم٥م

 خمٚمقىم٤مشمف هق و اًمٗم٤مقمؾ فمٝمقر ُم٘م٤مم ي٘م٤مسمؾ قمام يمتٕمبػم اؾمتخدُمٝم٤م سمؾ - هب٤م ومٕمال ًمٜم٤م

 و اًمني٦م ًمف تٕمٛمؾاؾم و اخلٗم٤مء سمٛم٘م٤مم قمٜمف ومٕمؼم ٟمٗمس ذات ُم٘م٤مم هق و ُمٗمٕمقلشمف و

 .الصٓمالطمل اعمٕمٜمك هق هذا يٙمـ مل ان و اخلٗمقي٦م

 ومراضمع واخلٗم٤مء سم٤مًمٖمٛمقض ُمٙمتٜمٗم٦م اعم٘م٤مم ذم( )ومٕمب٤مرشمف طم٤مل اي٦م قمغم و

 .ىمٚمٜم٤مه ُم٤م صدق شمٕمرف اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد سمح٨م ذم  اعمٜمٔمقُم٦م ذح ذم قمب٤مرشمف

 و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ومن ىمد( ) اٟمف دمد ادًمتف و يمٚمامشمف جمٛمقع ٧ملطمٔم اذا و

 قمغم اؾمتدل ومٛمثال الظمر ُمع الضمتامع ي٤مسمك سمٕمْمٝم٤م ًمٕمؾ و شمٗم٤مؾمػم سمٕمدة اعمٕم٘مقل

 ذم الحت٤مد ُمـ الحت٤مد هذا و اًمّمقرة و اعم٤مدة سم٤محت٤مد اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ سملم الحت٤مد

 سملم الحت٤مد يٙمقن ان ٟمٗمك ًمف اظمرى يمٚمامت ذم سمٞمٜمام اعمقضمقد شمٕمدد ُمع اًمقضمقد

 .اًمٕم٤ممل هق شمٕم٤ممم و ؾمبح٤مٟمف اهلل و ًم٘مبٞمؾا هذا ُمـ اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ

 وطمدة ان :طم٤مصٚمف و اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد صمٛمرة سمٞم٤من ذم شم٘مدم ُم٤م قمٚمٞمف ويرد

 اص٤مًمتف الومٛمع و اًمقضمقد اقمتب٤مري٦م قمغم ُمبٜمٞم٦م اًمٗمرع و الصؾ و اًمرىمٞم٘م٦م و احل٘مٞم٘م٦م

 سمٞمٜمٝمام اًمقطمدة اٟمتٗم٧م اذا و سمٞمٜمٝمام اًمقطمدة يتّمقر ومٙمٞمػ اًمقضمقد اظمتالف و
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 .شم٘مدم يمام اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم ومرقم٧م اًمتل اًمثٛمرات ٗم٧ماٟمت

 اعمقضمقد ٙمذاوم واطمد اًمقضمقد ان ومٙمام اًمِمديد اًمقضمقد ذم اٟمف امم ُمْم٤موم٤م هذا

 اعمراشم٥م أو اعم٤مهٞم٤مت هل اعمراشم٥م سمٕمدد ُمتٕمددة ُمقضمقدات هٜم٤مك ًمٞمس و واطمد

 ستٚمزمي قضمقداتاعم شمٕمدد ولن واطمد هق و اًمقضمقد ال اصٞمؾ ل اذ اًمْمٕمٞمٗم٦م

 ًمالصمر ُمٜمِم٠م ل ان اعمٗمروض و ًمٚمٛمقضمقدي٦م  لزم صم٤مر ال ُمٜمِم٠مي٦م ان اذ صم٤مراآل شمٕمدد

 .واطمد رء ؾمقى

  . اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد اًمتٗمسػم هذا ذم اًمٙمالم مت٤مم هذا

 املعقول و العاقل حتاد ال رابع:ال التفسري

 شمٕمدد سم٤مب ُمـ اًمٜمٗمس هق و اًمٕم٤مىمؾ ُمع ُمتحد - اًمّمقرة هق و - اعمٕم٘مقل ان

 . اًمقضمقد وطمدة و اعمقضمقد

 الحت٤مد سم٤مب ُمـ سمٞمٜمٝمام اًمذي الحت٤مد سمؾ اًمّمقرة و سم٤مًمٜمٗمس هذا خيتص ل و

 ُمع وم٤محت٤مده٤م قمرو٤م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م وم٤من ًمٖمػمه وضمقده ُم٤م و ًمٜمٗمسف وضمقده ُم٤م سملم

 اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ان و اًمٕمرض و اجلقهر سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م سم٤مب ُمـ اًمٜمٗمس

 . اًمّمقرة و اعم٤مدة سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م سم٤مب ُمـ اًمٜمٗمس ُمع وم٤محت٤مده٤م صقرة

 :اطمتاملت ًمٖمػمه وضمقده ُم٤م و ًمٜمٗمسف وضمقده ُم٤م سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م ذم و

 سمقضمقد ًمٙمـ ُمقضمقدة ايْم٤م اًمّمقرة و ُمقضمقدة اًمٜمٗمس ان :االول االحتامل 

 و ضمسؿ امم همريب٦م ىمٓمٕم٦م اوٞمٗم٧م ًمق يمام ُمٜمف ُمرشمب٦م اًمّمقرة شمٙمقن ؿمديد واطمد

 ومٞمّمػم ُمثال(5) اًمٜمٗمس وضمقد درضم٦م يم٤مٟم٧م ٤مذاوم ُمٜمف ضمزءا ص٤مرت و سمف ٛم٧مئاًمت

 .ُمثال( 6) اًمّمقرة ُمع اًمتح٤مُمٝم٤م سمٕمد وضمقده٤م
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 و يم٤مًمّمقرة ًمٖمػمه وضمقده ُم٤م و ًمٜمٗمسف وضمقده ُم٤م يمؾ ذم ي٘م٤مل هٙمذا و

 .اًمٕمرض

 اذا وم٤مٟمف ُمثال وٕمٞمٗم٦م طمرارة و ؿمديدة طمرارة سملم يم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام وم٤مًمٕمالىم٦م

 واطمدة طم٘مٞم٘م٦م اٟمف و اصٞمؾ قداًمقضم ان قمغم وسمٜم٤مءا اؿمد طمرارة شمقًمدت اًمت٘مت٤م

 يتْمٛمـ اؿمد واطمد وضمقد يتقًمد وم٤مٟمف - اول ايْم٤م اعم٤مهٞم٦م سم٤مص٤مًم٦م ىمٚمٜم٤م- ُمِمٙمٙم٦م

 .اًمٕمرض و اًمٕمرض قمـ اًمٕم٤مري اجلقهر

 احل٘مٞم٘م٦م سمسٞمط ان ىم٤مقمدة قمغم ٜملتباعم اعمت٘مدم اًمتٗمسػم قمـ اًمتٗمسػم هذا يٗمؽمق و

 هذا و واطمد الرء ٤مهٜم يقضمد ل اٟمف ذم ُمٜمٝم٤م سمقاطمد ًمٞمس و حتتف اًمتل احل٘م٤مئؼ يمؾ

 ومٞمقضمد اعمت٘مدم اًمتٗمسػم ذم اُم٤م و اًمتٕمبػم صح اذا اًمرىمٞم٘م٦م و اًمٗمرع هق اًمقاطمد اًمٌمء

 اُم٤م و اًمرىمٞم٘م٦م هق اًمٕم٤مىمؾ وضمقد ُمراشم٥م ُمـ هق اًمذي و اًمرىمٞم٘م٦م و احل٘مٞم٘م٦م: ؿمٞمئ٤من

 ُمٕمٓمل ان ضمٝم٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م قمغم دال جمرد هل سمؾ ُمراشمب٦م ُمـ ومٚمٞمس٧م احل٘مٞم٘م٦م

 .ًمف وم٤مىمد همػم اًمٌمء

 اًمتٗمسػم ذم واُم٤م شمٙمـ مل ؿمدة حتّمؾ هٜم٤م اًمّمقرة سمحّمقل سم٤مٟمف ايْم٤م ويٗمؽمق

 ل اًمدلًم٦م هل ٞمٗمتفوفم اٟمام و ٘م٦ماًمرىمٞم و اًمٗمرع طمّمقل ىمبؾ طم٤مصٚم٦م وم٤مًمِمدة اعمت٘مدم

 .ايمثر

 .1الؾمٗم٤مر قمغم طم٤مؿمٞمتف ُمـ ـمب٤مئل٤ماًمٓمب ًمٚمحٙمٞمؿ اًمتٗمسػم هذا و
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 صدر ىمقل قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م () 1اًمسبزواري احلٙمٞمؿ قمب٤مئر سمٕمض ُمـ ئمٝمر ىمد و

 ًمٚمجقهر ٦مطمسٞم أو يم٤مٟم٧م قم٘مٚمٞم٦م الدرايمٞم٦م اًمّمقر وضمقد وًمٞمس(: ) ) اعمت٠مهللم

 .....(. اًمدار يمحّمقل اعمدرك

 وضمقده قملم ٟمٗمسف ذم ُمثال اًمٕمرض وضمقد سم٤من اعمٓمٚم٥م هذا قمغم اؾمتدل ىمد و

 . ًمٖمػمه

 وضمقد ُمراشم٥م ُمـ اعمٕم٘مقل ان قمغم هبذا( ) ـمب٤مئل٤ماًمٓمب احلٙمٞمؿ متسؽ وىمد

 قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم هبذا () اًمسبزواري احلٙمٞمؿ متسؽ سمٞمٜمام، ٜمٗمساًم وهق اًمٕم٤مىمؾ

 سمٛمرشمب٦م اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ يٙمقن ان ومٞمٚمزم سم٤مًمت٤مزم و قم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة ان قمغم 2الؾمٗم٤مر

 . اعمٕم٘مقل هل و واطمدة

 ل الحت٤مد هذا إذ الُمريـ ُمـ ؿمٞمئ٤م ي٘متيض ل اًمدًمٞمؾ هذا ان اًمّمحٞمح و

 ي٘م٤مل يمل اًمٕمرض ٟمٗمس يٙمقن ان يٚمزم واٟمف اظمر ؿمٞمئ٤م اعمّمػ يٙمقن ل ان ي٘متيض

 .اعمٕم٘مقًم٦م اًمّمقرة ٟمٗمس هق اًمٕم٤مىمؾ ان ي٘متيض اٟمف

 اٟمف واُم٤م ًمٖمػمه وصٗم٤م يٙمقن وان سمد ل اًمٕمرض ان ي٘متْمٞمف ُم٤م ٦مهم٤مي ان يمام

 .     الُمريـ ُمـ ؿمٞمئ٤م ي٘متيض ومال ل أو ُمقوققمف وضمقد ٟمٗمس

 سملم و اًمٕمرض ُمقوقع اي ُمقوققمف وضمقد سملم ومرق يقضمد اٟمف :اخلالص٦م و

 ل اًمث٤من هق ٟمٗمسف ذم اًمٕمرض وضمقد ُمع ُمتحد هق اًمذي و عمقوققمف وضمقد

 . الول
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 ( املقام يف( ) الطباطبائي احلكيم كالم)

 ًمٖمػمه وضمقده ٤مُم يمؾ ذم ضم٤مر اًمبٞم٤من هذا ان ذيمر () اًمٓمب٤مـمب٤مئل احلٙمٞمؿ صمؿ

 وهٙمذا ًمٚمامدة سم٤مًمٜمسب٦م اعم٤مدة ذم اعمٜمٓمبٕم٦م اًمّمقرة و ُمقوققمف امم سم٤مًمٜمسب٦م يم٤مًمٕمرض

 .سم٤مًمٕمٙمس و قمقاروف و ُمٕمٚمقهل٤م ذات امم سم٤مًمٜمسب٦م اعمجردة ٕمٚم٦ماًم

 ان سمٛمٕمٜمك اصٚمف ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚم٦م وضمقد ُمراشم٥م ُمـ اعمٕمٚمقل يمقن ان واًمٔم٤مهر

 وضمقد ُمراشم٥م ُمـ اًمرىمٞم٘م٦م و اًمٗمرع ٟمٗمس ان ل طم٘مٞم٘متف و ألصٚمف واضمدة اًمٕمٚم٦م

 و شمب٤مرك اًمقضمقد واضم٥م ؾمقى ُمقضمقد ل اٟمف و اعمٕمٚمقل اًمٖم٤مء يٕمٜمل هذا إذ اًمٕمٚم٦م

 خم٤مًمٗم٦م و ًمٚمٙمٗمر شمٜمتٝمل ًمٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمِمخّمٞم٦م اًمقطمدة امم ُمرده هذا و شمٕم٤ممم

 اهلل اقم٤مذٟم٤م احلٚمقًمٞم٦م سمف شم٘مقل اًمذي اعمح٤مل ٚمقلحلا و الحت٤مد يٕمٜمل أو اًمقضمدان

 .اًمٙمٗمر ؿمٕم٥مو اخلراوم٤مت و الوه٤مم هذه ُمـ شمٕم٤ممم

 اًمٕمٚم٦م ان و اًمٕمٚم٦م ًمقضمقد داٟمٞم٦م ُمرشمب٦م اعمٕمٚمقل ان ىمقهلؿ ُمٕمٜمك ئمٝمر ُمٜمفو

 . اعمٕمٚمقل ًمقضمقد قم٤مًمٞم٦م شمب٦مُمر

 سملم الظمتالف ان امم الؿم٤مرة أو ذيمرٟم٤م ُم٤م هق اعم٘مقًم٦م هبذه امءٙماحل ومٛمراد

 اعمٕمٚمقل وضمقد اؿمتد ًمق سمحٞم٨م اًمْمٕمػ و اًمِمدة سمٛمجرد اعمٕمٚمقل و اًمٕمٚم٦م

 .سم٤مًمٕمٙمس و اًمٕمٚم٦م وضمقد ًمّم٤مر اًمْمٕمٞمػ

 يمام ٘مقُمفي ُم٤م ُمرشمب٦م ذم ُمقضمقد اعم٘مقم و اعمٕمٚمقل شم٘مقم اًمٕمٚم٦م ان امم الؿم٤مرة أو

 اعم٘مقم وم٤معمست٘مؾ ي٘مقُمف اًمذي اعمست٘مؾ امم سم٤مًمٜمسب٦م اًمراسمط اًمقضمقد ذم احل٤مل هق

 قمغم راسمط وضمقد اًمٕمٚم٦م ًمقضمقد سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمٕمٚمقل وضمقد و اًمراسمط ُمرشمب٦م ذم ُمقضمقد

 . اعمتٕم٤مًمٞم٦م احلٙمٛم٦م ُمدرؾم٦م ُمب٤من
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 شمّمػم ؾمقف اًمقضمقد اص٤مًم٦م قمغم سمٜم٤مءا اٟمف ٟمسٚمؿ وم٤مٟم٤م ٟمٔمر ُمـ خيٚمق ل ًمٙمٜمف و

 صٗم٤مت ان و اًمٌمء وضمقد ذم هل احل٤مضم٦م ان ضمٝم٦م ُمـ اعمٕمٚمقل ًمذات ُم٘مقُم٦م ٦ماًمٕمٚم

 سمٛمٕمٜمك ل صٛمٞمٛمف ُمـ يٜمتزع ُم٤م سمٛمٕمٜمك ًمٚمقضمقد ذاشمٞم٤م اًمٗم٘مر ومٞمٙمقن قمٞمٜمف اًمقضمقد

 اص٤مًم٦م قمغم سمٜم٤مءا وضمقده ال ًمٚمٛمٕمٚمقل ذات ل اٟمف طمٞم٨م و اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤مب ذايت

 . اعمٕمٚمقل ذات صٛمٞمؿ ذم يم٤مُمٜم٦م اًمٗم٘مر و احل٤مضم٦م ومتٙمقن اًمقضمقد

 امم حلت٤مج ال و اًمرسمط هل٤م ذاشم٤م ل اًمراسمط قملم ُم٤ميم٤من هق اًمراسمط اًمقضمقد اذ

 ايْم٤م اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤مب ذايت سمؾ اًمؼمه٤من سم٤مب ذايت ًمف وم٤مًمرسمط ومٞمتسٚمسؾ اظمر راسمط

 ذات ي٘مقم وم٤معمست٘مؾ راسمٓم٤م وضمقداً  يم٤من اذا و اًمرسمط ؾمقى ًمف ُم٤مهٞم٦م ل اٟمف قمغم سمٜم٤مءاً 

 اًمٗم٘مر ًمف رء اٟمف ل احل٤مضم٦م و اًمٗم٘مر و سمطاًمر قملم هق ؿمٞمئ٤م ومٞمٙمقن اًمراسمط اًمقضمقد

 . راسمط وضمقد وم٤معمٕمٚمقل ذاشمف صٛمٞمؿ ُمـ احل٤مضم٦م و اًمٗم٘مر شمٜمتزع ل اي احل٤مضم٦م و

 امم وضمقده ذم حمت٤مج اعمٕمٚمقل لن اعمٕمٚمقل ذات شم٘مقم اًمٕمٚم٦م ان: اظمرى وسمٕمب٤مرة

 ذات شم٘مقم وم٤مًمٕمٚم٦م ذاشمف اعمٕمٚمقل وضمقد ان طمٞم٨م و اعمٕمٚمقل وضمقد شم٘مقم وم٤مًمٕمٚم٦م اًمٕمٚم٦م

 . عمٕمٚمقلا

 ُم٤مهٞم٦م اعمٕمٚمقل ذات ي٘مقم ُم٤م سملم حمٗمقفم٤م اًمٗمرق يب٘مك اٟمف ال ُم٘مبقل هذا ان

 ُمقضمقد وم٤ملول اًمٕمٚم٦م وهق وضمقدا اعمٕمٚمقل ذات ي٘مقم ُم٤م و اضمزاؤه و اًمت٤مم يم٤محلد

 . اًمث٤من دون اعمٕمٚمقل ُمرشمب٦م ذم

 اعمت٘مدم اًمدًمٞمؾ اي اعمزسمقر اًمبٞم٤من لزم ان( ) اًمٓمب٤مـمب٤مئل احلٙمٞمؿ ذيمر و

 وضمقده ُم٤م يمؾ ان ًمٖمػمه اًمقضمقد و ًمٜمٗمسف اًمقضمقد سملم الحت٤مدي يمٞم٥ماًمؽم قمغم

 ذًمؽ قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع ًمف وضمقده اًمذي اًمٖمػم ذًمؽ ومرض قمـ خيٚمق ل ًمٖمػمه
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 ىمد و) ًمٜمٗمسف ُمقضمقدا اعم٤مًمؽ يم٤من وم٤من اًمٖمػم ذًمؽ يٛمٚمؽ ًمٖمػمه اًمقضمقد لن اًمٖمػم

 ُم٤م اًمّمحٞمح ان اًمٔم٤مهر ًمٙمـ و 1...(اعمٛمٚمقك اًمقضمقد هذا يم٤من وم٤من(:)ىمده) ىم٤مل

 يمقضمقد واطمدة ُمرشمب٦م ذا واطمدا اءر وو٤منراعمٗم اعمٛمٚمقك و اعم٤مًمؽ يم٤من( ذيمرٟم٤م

 .سمٜمٗمسٝم٤م اعمجردة اًمٜمٗمس قمٚمؿ و ًمٜمٗمسٝم٤م اعمجردة اجلقاهر

 ًمٖمػمه ُمقضمقدا ًمٜمٗمسف اًمذي اًمقضمقد يم٤من ًمٖمػمه ُمقضمقدا اعم٤مًمؽ يم٤من ان و

 اعم٘مقم لٟمف ًمٖمػمه اٟمف ومرض ُم٤م ُمرشمب٦م ذم ُمقضمقدا ًمٜمٗمسف اًمذي اًمقضمقد ٙم٤منوم

 ُمرشمب٦م ذم ُمقضمقد اعمست٘مؾ اًمقضمقد ان يمام ي٘مقُمف اعم٘مقم ُمرشمب٦م ذم ُمقضمقد سم٤مًمٙمن

 . شم٘مقُمف اًمذي اًمراسمط  اًمقضمقد

 قمـ اًمٕم٤مىمؾ ظمروج قمدم هق واعمٕم٘مقل  اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ُمٕمٜمك ان :ومتٚمخص 

 اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس و اعمت٘مدم سم٤معمٕمٜمك ـمقل ًمق و اعمٕم٘مقل وضمقد

 اعمٕم٘مقل امم اعمٜمسقب اًمقضمقد و اًمٕم٤مىمؾ امم اعمٜمسقب اًمقضمقد يمقن سمٛمٕمٜمك سم٤مًمذات

 و قم٤مىمٚم٦م هل و ُمٕم٘مقًم٦م هل اًمّمقرة ان سمٛمٕمٜمك واطمدة ُمرشمب٦م ذا واطمدا وضمقدا

 ي٘متيض ل ًمٖمػمه اًمقضمقد ُمع ٟمٗمسف ذم اًمقضمقد احت٤مد اقمٜمل الحت٤مد دًمٞمؾ لن ذًمؽ

 .الحت٤مد ُمـ اعمت٘مدم اعمٕمٜمك ال

 و اًمٕم٤مىمؾ ومٞمٙمقن سم٤مًمت٤مزم و اًمّمقرة هق ٕم٤مىمؾاًم ان ي٘متيض اًمتْم٤ميػ دًمٞمؾ ٟمٕمؿ

 . اًمقضمقد ُمـ واطمدة رشمب٦م ذم اعمٕم٘مقل

 ذم ىم٤مل طمٞم٨م قمٚمٞمف اؿمٙم٤مًملم وذيمر - شم٤مم اعمدقمك ومال شم٤مم همػم هذا ًمٙمـ و
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:)  ٟمٗمسف اعمّمدر ذم ىم٤مل و ....( اًمٕمٚمؿ ُمتٜمعا هذيمر يمام يم٤من وًمق:)1األؾمٗم٤مر طم٤مؿمٞم٦م

 امم ُمْم٤موم٤م قمٚمٞمف اورد و - شم٤مم ػاًمتْم٤مي دًمٞمؾ ل و -....( اًمٕمٚم٦م قمٚمؿ ُمرضمع ويمذا

 اًمّمقرة ان وم٘مقًمف) :ٟمٗمسف اعمّمدر ذم( )ىم٤مل طمٞم٨م ايراديـ شم٘مدم ُم٤م

 .-...(اًمتْم٤ميػ طمدي٨م ُمـ ذيمره ُم٤م اُم٤م و(:))ىم٤مل و...( ُمٕم٘مقًم٦م

 اًمتل قمب٤مرشمف شمقوٞمح و حت٤مدالًم( )اًمٓمب٤مـمب٤مئل احلٙمٞمؿ شمٗمسػم شمقوٞمح هذا

 .اعمزسمقر اًمتٗمسػم ًمبٞم٤من ذيمره٤م

 يبتٜمل اًمتل اًمدقمقى امه٤م سمٕمْمٝم٤م شم٘مدم ًمٚمٜمٔمر ُمقاىمع قمدة( ) يمالُمف ذم و

 ُمتٕمددة ُمقضمقدات و واطمد وضمقد اًمِمديد اًمقضمقد ان ُمـ( ) يمالُمف قمٚمٞمٝم٤م

  واطمد سمقضمقد ُمقضمقدة ُمتٕمددة ُم٤مهٞم٤مت ومٝمٜم٤مك

 و - ًمقطمده يم٤من ًمق -( 1) سمدرضم٦م ُمقضمقد اجلٚمقس ان ومروٜم٤م اذا اٟم٤م:  يرده و

 امم وضمقده اؿمتد زيد قمغم اجلٚمقس قمرض طمٞمٜمام و ُمثال( 5)سمدرضم٦م ُمقضمقد زيد

 ل؟ أو ُمقضمقد اًمبٞم٤مض هؾ ومٝمٜم٤م( 6) درضم٦م

 اجلسؿ وضمقد قمـ ختتٚمػ ُمرشمب٦م ذو وضمقده ان شمٗمؽمض اًمٜمٔمري٦م هذه ان

 . ُمقضمقد يمؾ وضمقد ُمرشمب٦م و اعمقضمقد شمٕمدد ُمع واطمد وضمقد ومٝمٜم٤مك

 ًمقضمقد ُم٤مهٞم٤مت هٜم٤مك شمٙمقن ان ًمزم ال و اعمرشمب٦م شمٕمدد اومؽماض ُمـ لسمد و

 ان و ُم٘مقًم٦م ُمـ ايمثر حت٧م درجيٜم اًمقاطمد اًمقضمقد هذا ان و واطمدة ُمرشمب٦م ذم واطمد

 يمام قمٜمدهؿ ُمسٚمٛمف اؾمتح٤مًمتف و ي٘مبٚمقه ل ُم٤م هذا و قمرو٤م ضمٜمس٤م ُمـ ايمثر ًمف يٙمقن

 اضمقسمتٝمؿ و اًمذهٜمل اًمقضمقد قمغم اؿمٙم٤ملهتؿ ذم رهٟمٔم هح ُمـ قمغم خيٗمك ل
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 .قمٚمٞمٝم٤م

 ل اجلسؿ وضمقد درضم٦م سمٜمٗمس ُمقضمقد اًمبٞم٤مض ومرض ان امم ُمْم٤موم٤م هذا

 ذم اعمٕمروض و اًمٕم٤مرض يتس٤موى ان يٚمزم اٟمف ضمٝم٦م ُمـ ُمب٤مٟمٞمٝمؿ ُمع يتٜم٤مؾم٥م

 شمٙمقن ان شم٘متيض طم٤مضمتف و ًمٚمٛمٕمروض حمت٤مج اًمٕمرض ان ُمع اًمقضمقدي٦م اًمدرضم٦م

 .اىمؾ اًمقضمقدي٦م درضمتف

 اقمتب٤مري٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م ل واطمد سمقضمقد ًمق و ُم٤مهٞمتلم وضمقد اصؾ ان سمؾ

 اًمتح٘مٞمؼ وم٤من اًمتح٘مٞمؼ هق هذا سمؾ قمٚمٞمف قنيبٜم يمام ُمقضمقدة همػم اهن٤م سمٛمٕمٜمك اعم٤مهٞم٦م

 ل و اخل٤مرج ذم ومردا هل٤م ان سمٛمٕمٜمك اصٞمٚم٦م اهن٤م ال ُمٕمدوُم٦م اهن٤م سمٛمٕمٜمك اقمتب٤مري٦م اهن٤م

 هذا قمـ اًمٜمٔمر ًمٜمٖمض ًمٙمـ و اًمقضمقد ذم احل٤مل هٙمذا و الُمريـ سملم ُمالزُم٦م

 . ومٕمال اعمحذور

 ُمقضمقد اجلسؿ و وٕمٞمٗم٦م سمدرضم٦م ُمقضمقد اًمبٞم٤مض ان ي٘م٤مل ان سمد ومال قمٚمٞمف و

 همػم ُمٕمدوم( 1)سمدرضم٦م اًمقضمقد ان اعمٗمروض اذ سم٤مـمؾ هذا و دةؿمدي سمدرضم٦م

 اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمرشمب٦م يم٤مٟم٧م اذا و واطمد وضمقد ل وضمقدان هٜم٤مك ًمٙم٤من ال و ُمقضمقد

 ُمقضمقدا اًمبٞم٤مض يٙمقن ومٙمٞمػ اًمِمديدة اعمرشمب٦م ال قضمقداعم ًمٞمس و ُمٕمدوُم٦م

 اًمقضمقد و ٕمدومُم اًمقضمقد هذا ٟمٗمس ان ٤ملاحل و اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمرشمب٦م هق سمقضمقد

 .سمف ُمقضمقدة اعم٤مهٞم٦م شمٙمقن ان يٕم٘مؾ يمٞمػ اعمٕمدوم

 همػممه٤م و احلرارة و يم٤مًمٜمقر اًمتِمٙمٞمٙمٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ مجٞمع ذم ي٤ميت اًمٙمالم وٟمٔمػم

 سمٕمدد ُمتٕمددة ُمقضمقدات شمقضمد ول واطمد وضمقد واطمد ُمقضمقد ال هٜم٤م ومٚمٞمس

 . اًمتِمٙمٞمؽ ُمراشم٥م
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 ًمٜمٗمسف وضمقده ُم٤م لمسم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م ًمتٗمسػم الطمتامل هذا ان: ومتٚمخص

 .وم٤مؾمد ًمٖمػمه ضمقدهوُم٤م و

 ًمٜمٗمسف وضمقده ُم٤م وضمقد سمٜمٗمس ُمقضمقد ًمٖمػمه وضمقده ُم٤م ان :اًمث٤من الطمتامل

 اعمقضمقد ذم شمٕمدد يقضمد ًمٙمـ و اًمقضمقد ُمرشمب٦م وذم اًمقضمقد ذم احت٤مد ومٝمٜم٤مك

 .واطمد وضمقدمه٤م ان ال ُمقضمقد اجلقهر و ُمقضمقد وم٤مًمٕمرض

 ُمقضمقدان يمالمه٤م و هل٤م ُمٕم٘مقًم٦م ّمقراًم و ًمٚمّمقر قم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمس ان ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م

 .واطمد وضمقد هلؿ ًمٙمـ و

 اًمقضمقد قمغم اعمقضمقديـ ُمـ شمّم٤مدق يقضمد ومال اًمقضمقد وطمدة رهمؿ وًمٙمـ

 يمب٤مىمل صقرة اٟمف قمٚمٞمف يّمدق ول ٟمٗمس اٟمف اًمٕم٤مىمؾ اجلقهر قمغم ومٞمّمدق اًمقاطمد

 اًمٕمرض قمٚمٞمف يّمدق ل اعمقوقع وم٤من اجلقهر و يم٤مًمٕمرض ًمٖمػمه ُمقضمقد هق ُم٤م

 . ضم٤مًمس اٟمف قمٚمٞمف يّمدق ٟمٕمؿ ضمٚمقس اٟمف اجل٤مًمس غمقم يّمدق ومال

 الظمر قمغم زائدا اطمدمه٤م ومٞمٙمقن اجل٤مٟمبلم ُمـ شمّم٤مدق يقضمد ل اٟمف طمٞم٨م و

 سملم الحت٤مد ىمبٞمؾ ُمـ اًمؽميمٞم٥م هذا ومٚمٞمس واطمد رء قمغم اًمتّم٤مدق قمدم سمٛمٕمٜمك

 ًمٚمذات شمٕم٤ممم صٗم٤مشمف قمٞمٜمٞم٦م ىمبٞمؾ ُمـ ًمٞمس و واىمٕمٞمتٝمام قمغم سمٜم٤مءا اعم٤مهٞم٦م و اًمقضمقد

 الٟمْمامُمل اًمؽميمٞم٥م ي٘م٤مسمؾ ُم٤م ًمٞمس اعمقرديـ هذيـ ذم سم٤ملحت٤مد اعمراد وم٤من دؾم٦ماعم٘م

 و اًمٕمرض سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م و ذيمر ُم٤م ي٘م٤مسمؾ ادق ُمٕمٜمك اعمراد سمؾ ومحس٥م

 شمّمحح اًمتل هل اًمزي٤مدة هذه و اعمت٘مدم سم٤معمٕمٜمك اًمزي٤مدة ُمع يتٜم٤مرم ل اًمذي اجلقهر

 و اًمٕمٚمٞم٦م يمقن و اًمقضمقد وطمدة ُمع اجلقهر وضمقد قمغم اًمٕمرض وضمقد شمقىمػ

 .  حم٤مل ٟمٗمسف قمغم اًمٌمء شمقىمػ يمقن و اًمقضمقد ذم اعمٕمٚمقًمٞم٦م
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 شمٓمبٞمؼ اؿمٙم٤مل ًمؽ يدومع الحت٤مد ُمـ اعمستقى هذا قمغم اًمتقىمػ وشمٗمرع

 قمٞمٜمٞم٦م ُمع اٟمف ذم اطمد يستِمٙمؾ مل ًمذا و اًمبسٞمٓم٦م اهلٚمٞم٦م قمغم اًمٗمرقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة

 ٟمحقا ي٘متيض هذا و اًمذات قمغم اًمّمٗم٤مت شمقىمػ يٚمزم اعم٘مدؾم٦م ٚمذاتًم  اًمّمٗم٤مت

 .اصال اصمٜمٞمٜم٦م ومال ظم٤مرضم٤م اُم٤م و  شمّمقرا ال زي٤مدة شمقضمد ل لٟمف وذًمؽ اعمٖم٤ميرة ُمـ

 يم٤مًمٕمرض ًمٖمػمه وضمقده ُم٤م و ًمٜمٗمسف وضمقده ُم٤م سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م دًمٞمؾ و

 .طم٘مٞم٘متف ذم ضمقهرا اًمٕمرض يٙمقن ان يٚمزم اٟمف و اًمقضمدان هق اجلقهر و

 سملم الٟمْمامُمل اًمؽميمٞم٥م امم يذه٥م آظمر ادم٤مه يقضمد الدم٤مه هذا ُم٘م٤مسمؾ ذم و

 . اًمّمقرة و اعم٤مدة سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م امم ذه٥م ان و اجلقهر و اًمٕمرض

 (.) اًمسبزواري ًمٚمحٙمٞمؿ الدم٤مه هذا و

 و ٟمٗمسف قمغم اًمٌمء شمقىمػ ومٞمٚمزم اًمقضمقد وطمدة ومرض ُمع سم٤مٟمف ًمف يستدل وىمد

 .  اعمٜم٦م و احلٛمد ًمف و اٟمٗم٤م اعمحذور هذا قمـ اجلقاب قمروم٧م ىمد ًمٙمٜمؽ

 محؾ يّمح ل ومٚمؿ اًمقضمقد وطمدة هق و اًمِم٤مئع احلٛمؾ ُمٕمٞم٤مر شمقومر ُمع وسم٤مٟمف

  اعمِمتؼ حيٛمؾ يمام اعمبدء

 ومٗمل سم٤ملقمتب٤مر سمٞمٜمٝمام الظمتالف و اًمبٞم٤مض هق السمٞمض ان دقمقى و     

 مل الظمر ذم و احلٛمؾ ذط هق اًمذي و اعمقوقع ُمع الحت٤مد اقمتؼم ىمد اطمدمه٤م

 سمس٤مـم٦م قمغم ُمبٜمل هذا وم٤من وم٤مؾمدة احلٛمؾ يّمح ومال قمدُمف اقمتؼم أو ذًمؽ يٕمتؼم

 .شمريمبف واحلؼ اعمِمتؼ

 يٙمقن ان هق احلٛمؾ ُمّمحح هقان اعمحذور هذا قمـ اجلقاب ذم اًمّمحٞمح و

 اعمِمٜمؼ محؾ صح ًمذا و اعمحٛمقل اخلراج اي اًمذات ٟمٗمس ُمـ يٜمتزع مم٤م ٛمقلاعمح



 87 واملعقول وانعقم انعاقم احتاد رسانة
 

 محؾ حص ايْم٤م ًمذا و اعمبدء ٟمٗمس دون ُمثال يمذا ًمف ذات و رء سمٛمٕمٜمك هق اًمذي

 . القمتب٤مري٦م يم٤معمحٛمقلت هل٤م وضمقد ل اًمتل اعمحٛمقلت سمٕمض

 ان و ظمّمقص٤م ُم٘مقًم٦م ُمـ ايمثر حت٧م واطمد وضمقد جريٜمد ان يٚمزم وسم٤مٟمف

  اعمرشمب٦م و اًمقضمقد ذم الحت٤مد هق الطمتامل هذا ذم اعمٗمروض

 اًمؽميمٞم٥م اًمتزام امم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ دقمك اًمذي هق اعمحذور هذا و

 و اعم٤مدة ذم اعمحذور هذا يٚمزم ل اٟمف طمٞم٨م و اًمٕمرض و اجلقهر سملم الٟمْمامُمل

 ًمٙمـ و سمٞمٜمٝمام الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م اًمتزام ُمـ ُم٤مٟمع ل ومٚمذا ضمقهر يمالمه٤م اذ اًمّمقرة

 ان يٚمزم ًمٙمـ و قم٤مًمٞم٤من ٤منضمٜمس اًمقاطمد ًمٚمقضمقد يٙمقن ان يٚمزم مل ان و اٟمف قمٚمٞمف يرد

 .اعم٘م٤مُملم ذم وارد وم٤معمحذور ُمتب٤ميٜم٤من ٟمققم٤من ًمف يٙمقن

 ي٘مؿ مل اٟمف ي٘م٤مل ان ضمٝم٦م ُمـ اُم٤م اعم٘م٤مُملم ذم وارد همػمو فاٟم ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ سمؾ

 ُمٓمٚم٘م٤م ٟمقع ُمـ ايمثر حت٧م أو ُم٘مقًم٦م ُمـ ايمثر حت٧م اًمٗمرد دراجٟما اؾمتح٤مًم٦م قمغم دًمٞمؾ

  ُمرضمح سمال شمرضمٞمح اًمتٗمريؼ هذا ان ي٘م٤مل ان ال اًمبٕمض ذم ذًمؽ يستحٞمؾ ٟمٕمؿ

 جمرد ل واطمد ومرد قمغم تلماعم٘مقًم شمّم٤مدق ي٘متيض الٟمدراج ان ضمٝم٦م ُمـ اُم٤م و

 ال يقضمد ومال واطمدة ُم٘مقًم٦م ُمـ ال صدق يقضمد ل طمٞم٨م و اًمقضمقد ذم امطمدهت و

 . واطمد اٟمدراج

 احل٤مل و اخل٤مرج ذم ُمقضمقدة اهن٤م سمٛمٕمٜمك اعم٤مهٞم٦م اص٤مًم٦م ان قمغم ُمبتـ هذا سم٤من و

 سمٛمٕمٜمك اًمقضمقد و اعم٤مهٞم٦م اقمتب٤مري٦م هق اًمدىمٞمؼ اًمٜمٔمر اًمٞمف ي١مدي طمسبام اًمتح٘مٞمؼ ان

 سمٛمٕمٜمك اي -أظمر سمٛمٕمٜمك اص٤مًمتٝمام و-اخل٤مرج ذم ُمقضمقديـ همػم اهنام سمٛمٕمٜمك اي-

  .اًمراي هذا اظمت٤مر ُمـ ٟمر مل يمٜم٤م ان و - اخل٤مرج ذم اومرد هلام ان
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 اذٟم٤م اًمتٜمبٞمٝم٤مت و اًمتح٘مٞم٘م٤مت سمٕمض اًمبح٨م هذا ذم شمٕم٤ممم اهلل رزىمٜم٤م ىمد و

 . ٤مهل اًمتٕمرض اعم٘م٤مم يسع ل ًمٙمـ و اًمبح٨م هذا شمدريس اصمٜم٤مء ذم بٕمْمٝم٤مًم

 اًمقضمقد هذا قمغم يّمدق ل اٟمف اعمٗمروض و ُمقضمقد همػم اًمبٞم٤مض :نذ٤موم

 اٟمف ضمٝم٦م ُمـ ل اصال ًمف واىمٕمٞم٦م ومال همػمه قمغم يّمدق ل اٟمف اعمٗمروض و اًمقاطمد

 اًمٌمء هذا هق اعمقضمقد سمؾ الىمؾ قمغم اخل٤مرج ذم ومرد ًمف اٟمف ضمٝم٦م ُمـ ل و ُمقضمقد

 ُمّمداق هق و قضمقدُم ومٖمػم وضمقدمه٤م أو اجلقهر أو اًمٕمرض اُم٤م و اخل٤مرضمل

 . اًمٕمرض دون ًمٚمقضمقد و ًمٚمجقهر

 ومرده ان سمٛمٕمٜمك اخل٤مرج ذم ُمقضمقد اًمٕمرض ان ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ اٟمف يرده ًمٙمـ و

 .اخل٤مرج ذم ومردا ًمف ان و اخل٤مرج ذم ُمقضمقد

 سمٛمٕمٜمك اخل٤مرج ذم ضمسؿ يقضمد ي٘م٤مل ان يّمح يمام أٟمف هق ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ و

 سمٛمٕمٜمك اخل٤مرج ذم سمٞم٤مض يقضمد لي٘م٤م ان يّمح ومٙمذا اخل٤مرج ذم ًمٚمجسؿ ومرد يقضمد

  .سم٤مخل٤مرج ومرده يقضمد اٟمف

 اسمٞمض ًمقن اًمبٞم٧م ذم يم٤من ًمق يمام اعمقضمقد همػم سم٤مًمٚمقن رٟمتفُم٘م٤م ًمذاًمؽ يِمٝمد و

 يقضمد ل و سمٞم٤مض اًمبٞم٧م ذم يقضمد:ي٘م٤مل ان يّمح هٜم٤م وم٤مٟمف الؾمقد اًمٚمقن دون

 . اًمبٞم٧م ذم ؾمقاد

 ومٞم٘م٤مل وضمقده قمغم واوح دًمٞمؾ هذا و هبذا ًمف يِم٤مر اًمٕمرض نل ُمْم٤موم٤م هذا

 . ضمٚمقس هذا و سمٞم٤مض هذا

 سم٤مٟمف يتّمػ ل اًمقاطمد اخل٤مرضمل اًمقضمقد اذ شمس٤محم٤م اًمٕمب٤مرة ذم ان: ي٘م٤مل ان ال

 اًمّمحٞمح و سمٞم٤مض يقضمد ىمقًمٜم٤م ذم شمس٤مُمح يقضمد هٙمذا و اسمٞمض هق سمؾ سمٞم٤مض
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 همػمه قمـ الومْم سمٞم٤مض سم٤مٟمف يتّمػ ل السمٞمض اًمقضمقد هذا اذ اسمٞمض ضمسؿ يقضمد

  اخل٤مرج ذم داُمقضمق يم٤من ان ومرده وم٤ميـ

 ذم ًمف يِم٤مر لٟمف اًمٕمرض وضمقد ي٘متيض وهٚم٦م لول اًمقضمدان ان: واحلؼ

 و ُمقضمقد سم٤مٟمف قمٚمٞمف حيٙمؿ ولٟمف اخل٤مرج ذم ومرد ًمف اخل٤مرج ذم ًمف اعمِم٤مر و اخل٤مرج

  اخل٤مرج ذم ومرد وضمقد ي٘متيض هذا

 ل السمٞمض اجلسؿ وضمقد اذ وضمقده قمدم ي٘متيض وهٚم٦م لول اًمؼمه٤من ان و

 يتٕم٤ميمس ان يٛمٙمـ ل اٟمف طمٞم٨م و اًمبٞم٤مض وم٤ميـ همػمه قمـ ومْمال ضسمٞم٤م ٤مٟمفسم يتّمػ

 . سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ ُمـ ومالسمد اًمؼمه٤من و اًمقضمدان

 ومرد وضمقد قمغم شمتقىمػ اجلقهر و اًمٕمرض سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م دقمقىو

 . واطمد وضمقد ال هلام ًمٞمس ُمقضمقدان ٤مكهٜم يٙمقن طمتك اخل٤مرج ذم ًمٚمٕمرض

 ومرىم٤م ٟمجد اٟم٤م هق و: اًمت٤مزم ًمٚمؼمه٤من جاخل٤مر ذم ُمقضمقد اًمٕمرض ان اًمتح٘مٞمؼ و

 ٟمٗمن ٙمٞمػوم ًمف اًمبٞم٤مض اٟمْمامم سمٕمد و ًمف اًمبٞم٤مض اٟمْمامم ىمبؾ اجلسؿ سملم وضمداٟمٞم٤م

 اًمٗمرق؟ هذا

 اسمٞمض ٤مٟمفسم اشمّمػ صمؿ اسمٞمض سم٤مٟمف ُمتّمٗم٤م يٙمـ مل اجلسؿ سم٤من ٟمٗمنه ومٝمؾ

 هق اعمقضمقد و اخل٤مرج ذم ُمقضمقد همػم وم٤مًمٕمرض الشمّم٤مف ذم هق وم٤مًمٗمرق

 سملم ُمالزُم٦م ل و اجلسؿ سمٞم٤مض ل السمٞمض اجلسؿ هق عمقضمقدا ومٛمثال الشمّم٤مف

 .اقمتب٤مري اُمر الٟمس٤من اُمٙم٤من سمٞمٜمام ُمقضمقد اعمٛمٙمـ الٟمس٤من ان ومٞم٘م٤مل الُمريـ

 ُم٤مذا؟ ام هبذا ٟمٗمنه اومٝمؾ

 : ًمؼمه٤مٟملم وم٤مؾمد هذا ان اجلقاب و
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 يٙمـ مل السمٞمض ًمٚمجسؿ طم٘مٞم٘مل اُمر او٤موم٦م اندسم٤مًمقضم ٟمالطمظ اٟم٤م -1

 ًمق و اُمر او٤موم٦م قمغم اًمقضمدان ي٘متٍم ل و اًمبٞم٤مض لا هق ًمٞمس و ُمقضمقدا

 .الشمّم٤مف ؾمقى حيّمؾ مل ي٘م٤مل يمل اقمتب٤مري

 ُمٜمِم٤مه وًمٞمس اسمٞمض سم٤مٟمف الشمّم٤مف سمٕمد حتّمؾ طم٘مٞم٘م٦م صم٤مراً آ هٜم٤مك ان -2

 ومٛمٜمِم٠مه٤م اسمٞمض يّمػم ان ىمبؾ شمٙمـ مل اذ اجلسؿ ذات ل و اقمتب٤مري لٟمف الشمّم٤مف

 .اًمبٞم٤مض وضمقد

 .ومرده وضمقد سمٛمٕمٜمك اخل٤مرج ذم اًمٕمرض وضمقد هق اًمتح٘مٞمؼ ان: ومتٚمخص

 قمـ اًمٕمري ًمٚمجقهر ذاشم٤م ُمٖم٤ميرا ًمٕمرض اعمٕمروض اجلقهر ان اًمتح٘مٞمؼ ان يمام

 .ُمٜمِم٠مه اظمتالف قمـ اًمٙم٤مؿمػ الصم٤مر فاظمتال ٟمٗمن وهبذا اًمٕمرض

 قمروض ىمبؾ اجلقهر سملم اًمقطمدة ٟمٗمن وهبذا  اشمّم٤مًمٞم٦م وطمدة سمٞمٜمٝمام وًمٙمـ

 وم٘مد ُمع اذ ذاشمٞم٦م ل اشمّم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمٝمام ةًمقطمدوم٤م ذًمؽ سمٕمد اجلقهر سملم و قمٚمٞمف اًمٕمرض

 ذم ىم٤مًمقا ُم٤م قمغم ذاشم٤من هٜم٤مك شمٙمقن اًمٕمدم ختٚمؾ و ًمٚمقضمقد ٦مالشمّم٤مًمٞم اًمقطمدة

 شمٚمبس اذا ومٙمٞمػ اًمٕم٤مرض قمـ ُمٕم٤م ظمٚمقمه٤م ُمع طمتك اعمٕمدوم اقم٤مدة اؾمتح٤مًم٦م

 .ظمرآلا دون اطمدمه٤م

 ومرض ُمـ اعم٤مٟمع ومام شمقومره٤م ُمع اُم٤م و الشمّم٤مًمٞم٦م اًمقطمدة وم٘مد ُمع هذا: ىمٚم٧م ان

 سمٞمٜمٝمام؟ اهلقهقي٦م

 و اقمتب٤مري٤م اًمتٖمػم أو اٟمْمامُمٞم٤م اًمؽميمٞم٥م يم٤من ًمق ومٞمام ؾشمتٕم٘م اهلقهقي٦م: ىمٚم٧م

 .يٙمـ مل طم٘مٞم٘مل اُمر سم٤مو٤موم٦م حيّمؾ طم٘مٞم٘مل اًمتٖمػم ان اعمٗمروض

 اًمٕمالىم٦م و اًمٕمرض و اجلقهر سملم اًمٕمالىم٦م ذم ري٤متٟمٔم قمدة هٜم٤مك ان: ومتٚمخص
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 .ًمف اعمٕمروض همػم اجلقهر و ًمٕمرض اعمٕمروض اجلقهر سملم

 و ومرده ل و هق ل اخل٤مرج ذم ُمقضمقد همػم اًمٕمرض ان :االوىل النظرية

 اًمٕمرض قمروض ىمبؾ اجلقهر سملم هقهقي٦م هٜم٤مك ومتٙمقن الشمّم٤مف هق اعمقضمقد

 .وسمٕمده قمٚمٞمف

 .ومٞمف ومرد ًمف و اخل٤مرج ذم ُمقضمقد اًمٕمرض ان :الثانية النظرية

 ومٚمف ردهوم اعمقضمقد ًمٙمـ و اخل٤مرج ذم ُمقضمقد همػم اًمٕمرض ان :الثالثة النظرية

  .اخل٤مرج ذم ومرد

 سملم و ،اًمٕمرض و اجلقهر سملم اًمٕمالىم٦م ٟمٗمن ومٙمٞمػ اًمٜمٔمريتلم ه٤مشملم قمغم و

 ؟ قمٚمٞمف اًمٕمرض قمروض سمٕمد اجلقهر و ،قمٚمٞمف اًمٕمرض قمروض ىمبؾ اجلقهر

  ري٤متٟمٔم قمدة شمقضمد واجلقاب 

 .اٟمْمامُمل اعمقضمقديـ هذيـ سملم اًمؽميمٞم٥م ان :االوىل النظرية

 .سمٕمده اجلقهر و اًمٕمرض ىمبؾ رقهاجل سملم هقهقي٦م شمقضمد قمٚمٞمف و

 ًمٙمـ و واطمد سمقضمقد ُمقضمقدان ومٝمٜم٤مك احت٤مدي اًمؽميمٞم٥م ان :الثانية النظرية

 .اجلقهر وضمقد ُمراشم٥م ُمـ وم٤مًمٕمرض خمتٚمٗم٦م اًمرشمب٦م

 واطمدة ُمرشمب٦م ذو وضمقدهيام ان سمٛمٕمٜمك احت٤مدي اًمؽميمٞم٥م ان :الثالثة النظرية

 . ومقاطمدة رشمبتف و اعمقضمقد اُم٤م و اعمقضمقد ذم وم٤مًمتٕمدد

 ىمد و اًمٕمرض سمٕمد اجلقهر و اًمٕمرض ىمبؾ اجلقهر سملم ي٦مهقهق ومال هذا قمغم و

 . اًمث٤مًمث٦م اًمٜمٔمري٦م هق اًمتح٘مٞمؼ ان قمروم٧م

  اًمّمقرة و اعم٤مدة ذم ي٤ميت اًمٕمرض و اجلقهر ذم اًمتل اًمٜمٔمري٤مت هذه وٟمٔمػم 
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 اًمٜمٗمس قمغم قمرض اُم٤م هل اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقرة سم٤من ومٞم٘م٤مل اًمبٞم٤من هذا وقء قمغم و

 اًمّمقرة سملم احت٤مدي شمريمٞم٥م هٜم٤مك يٙمقن نا ومٞمٚمزم يمٚمٞمٝمام قمغم و ًمٚمٜمٗمس صقرة أو

 .اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ٕمٜمكُم هذا و اًمٜمٗمس و

 ُم٤م اىمقى هق اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد اًمتٗمسػم و اًمت٘مري٥م هذا ان: احلؼ و

 . ي٘م٤مل

 أوو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ ومٚمٜم٤م ان ٟمِمٙمؽ ذم اًمّمٖمرى اي ان اًمّمقر اًمذهٜمٞم٦م صقر 

ٟمف ُمـ طم٘مٜم٤م ان ٟمس٠مل قمـ اٟمف ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ ألو ذًمؽ  ،اقمراض وضمقداهت٤م ًمٖمػمه٤م

قمغم ان اًمّمقر اًمذهٜمٞم٦م ُمـ اقمراض اًمذهـ و اًمٜمٗمس طمتك يٙمقن هٜم٤مك شمريمٞم٥م 

ظمر ىمٞم٤مم اعمٛمٙمٜم٤مت سم٤مًمب٤مري )ضمؾ آىم٤مئام سمجقهر  احت٤مدي و مل ل شمٙمقن ضمقهراً 

( اعمِمٝمقر ذم سم٤مب اًمقضمقد اؾمٛمف( يمام هق ُم٘مت٣م يمالم اعمح٘مؼ اًم٘مقؿمجل )

ويمام هق  ( ذم اًمّمقر احلسٞم٦م و اخلٞم٤مًمٞم٦م سح سمف صدر اعمت٠مهللم )اًمذهٜمل و يمام

و يمام ذه٥م اًمٞمف  ُم٘مت٣م يمالم اًمٕمالُم٦م اًمٗمخري ذم ُم٘م٤مم شم٤مويؾ اعمثؾ الومالـمقٟمٞم٦م

( طمٞم٨م ذه٥م امم ان ىمٞم٤مم اًمّمقر اًمٕم٘مٚمٞم٦م و اخلٞم٤مًمٞم٦م ىمٞم٤مُم٤م ) 1احلٙمٞمؿ اًمسبزواري

يتّمػ هب٤م و الًمزم ان  و هذا يٕمٜمل ان اجلقهر اًمٕم٤مىمؾ ل، صدوري٤م ل طمٚمقًمٞم٤م

 يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ىم٤مسمال و هق حم٤مل قمٜمدهؿ.

 ىمد اًمتل يٕم٘مٚمف ان ٘مبؾي عم٤م و ًمذاشمف قم٤مىمؾ ومٝمق جمرد يمؾ ان ٤مقمدةسمؾ ـمبؼ ىم

 .ضمقاهر اهن٤م يٕمٜمل هذا و اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر قمغم ـمب٘مٝم٤م سم٤مجلقهر خمتّم٦م اهن٤م ذيمروا

 دقمقى ذم اًمِمؽ حيّمؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م الُمقر ُمـ جمٛمققم٦م ًمؽًمذ يِمٝمد و
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 الُمقر هذه و الؾمتدلل سمٓمؾ الطمتامل وضمد اذا اذ اًمتِمٙمٞمؽ ويٙمٗمٞمٜم٤م ٤مدالحت

 :هل

 اعمِم٤مهدة أو الًمتٗم٤مت أو اًمِمٕمقر هق اًمٕمٚمؿ ان اًمتح٘مٞمؼ ان :ولاأل مراأل 

 ي٘م٤مل يمام ًمٚمجقع اًمٕمٞمٜمل اًمقضمقد هق ًمٞمس سم٤مجلقع احلْمقري اًمٕمٚمؿ ان ٟم٘مقل ومٚمذا

 صٗم٦م هق سمؾ اًمٕمٞمٜمل هوضمقد قملم اًمٕمٚمٛمل وضمقده احلْمقري سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٕمٚمقم ان

 هل٤م الًمتٗم٤مت أو سم٤مًمّمقر اًمِمٕمقر و ،سمف اًمِمٕمقر هل و اجل٤مئع و اجلقع سملم تخٚمؾشم

 و اعمٚمتٗم٧م و اًمِم٤مقمر وضمقد هق وضمقده٤م يٙمقن ان قمغم تقىمػي ل ُمِمٝم٤مدهت٤م أو

 . سمٕمْمٝم٤م شمِم٤مهد اعمجردات وم٤من هل٤م اعمِم٤مهد

 ٕمٚمؿاًم اىمس٤مم ُمـ اعمِم٤مهدة و طمْمقري قمٚمٛمٝم٤م ان ضمٝم٦م ُمـ ذًمؽ ُمٜمٕم٧م ًمق و

 الشمّم٤مل قمغم يتقىمػ يم٤من ان و اًمٚمٛمس ان ٘مقلومٜم قمٜمده٤م ُمِم٤مهدة ومال احلّمقزم

 ان سمؾ الطمس٤مؾم٤مت اسم٘مٞم٦م هٙمذا و اًمقضمقد وطمدة ٘متيضي ل ًمٙمٜمف و اعمٚمٛمقس ُمع

 .اعمرئل ُمع الشمّم٤مل كطمت شم٘متيض ل احلسٞم٦م  اعمِم٤مهدة

 ومٝمٜم٤م قعاجل عم٤مهٞم٦م اً ُمتّمقر و ضم٤مئٕم٤م اٟمس٤مٟم٤م هٜم٤مك ان ومروٜم٤م ًمق اٟمف :الثاين مراأل

 اًمٜمقع ذم اعمتامصمٚملم اضمتامع و قمٚمٞمف قمرو٤م اجلقع ُم٤مهٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اعمثٚملم اضمتامع يٚمزم

 بٞم٤مولمسم اسمٞمض يٙمقن أو سمجٚمقؾملم زيد جيٚمس ان ومٞمستحٞمؾ حم٤مل واطمد وضمقد ذم

  .هٙمذا و ُمثال

 اًمذهٜمل اًمٗمرد ُم٤مهٞم٦م و اخل٤مرضمل اًمٗمرد ُم٤مهٞم٦م سملم الؿمؽماك ان: ي٘م٤مل ان ال

 اعم٤مهٞم٦م اظمتالف يستٚمزم اًمقضمقد اظمتالف ان ضمٝم٦م ُمـ ًمق و قعاًمٜم ذم ل اجلٜمس ذم

 . اخل٤مرج و اًمذهـ سملم اًمٕمالىم٦م ذم اًمتح٘مٞمؼ هق هذا ان سمؾ
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 يم٤من اًمقضمقد ذم اضمتامقمٝمام ُمـ ُم٤مٟمع ل اجلٜمس ذم اعمتامصمٚملم ان ومٞم٘م٤مل قمٚمٞمف و

 .ضم٤مئٕم٤م و حمب٤م الٟمس٤من يٙمقن

 .ُمبٜم٤مهؿ قمغم شم٤مُم٤م الؿمٙم٤مل هذا ومٞمب٘مك طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ و

 الًمتٗم٤مت اُمٙم٤من قمدم ًمزم اقمراو٤م اًمّمقر يم٤مٟم٧م ًمق اٟمف :الثالث مراأل

 .واطمد رء ؾمقى يقضمد ل اٟمف ٗمرضًم سمٕمض دون ًمبٕمْمٝم٤م

 .ٟمٔمر وومٞمف

 يم٤مٟم٧م ًمق و اًمٜمٗمس قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمع ااًمّمقرة شمّمقر يٛمٙمـ اٟمف :الرابع مراأل

 . ٟمٔمر وومٞمف.  ذًمؽ اُمٙمـ عم٤م هل٤م اقمراو٤م

 قمدم لزُمف و ُمقوققمف تِمخصسم صتِمخي اًمٕمرض ان :اخلامس مراأل

 ل لٟمف ُمقوققمف همػم قمغم ٤مرو٦مٕماًم الومراد تٜم٤مولي يمكم قمرض شمّمقر اُمٙم٤من

 . قمٚمٞمٝم٤م ٓمبؼيٜم

 ُمثٚمٝم٤م اـمراومٝم٤م يم٤من ًمق و ٟمٗمسف و اًمٌمء لمسم لشم٘مقم اًمٜمسب٦م ان :السادس مراأل

  .ؿمٞمئلم لمسم ٝم٤ملىمٞم٤مُم و اًمٜمسب٦م شمّمقر اُمٙم٤من قمدم ًمزم اقمراو٤م

 هه٤مسم٤م شم٘مبؾ مل ان ٝم٤موومب اًمِمقاهد هذه سمٕمض ًمق و ىمبؾ وم٤من :يمؾ قمغم و

 الدًم٦م لطمد صٖمرى هل اًمتل اقمراض اًمّمقر ان ذم اًمتِمٙمٞمؽ اًمٖمرض ان ومٜم٘مقل

 .  اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم الؾم٤مؾمٞم٦م

 احت٤مد قمغم يمدًمٞمؾ اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ذيمره ُم٤م ذم اًمٜمٔمر يتْمح  ذيمرٟم٤م ومم٤م

 - هذا ُمـ ًمٜم٤م ّمؾطم وىمد: ) 1الؾمٗم٤مر غمقم طم٤مؿمٞمتف ذم ىم٤مل اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ
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 اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم سمره٤من ُمبدأ - () ٠مهللمتاعم ّمدورًم يمالم امم ُمِمػما

 ان ُمـ اًمسٜمد اًمسٞمد و( ) اعمّمٜمػ ىمقل قمغم ؾمٞمام قمٚمٞمف اؾمٙمٜمدر اؾمتدل يمام

 و ُم٤مدة اًمٜمٗمس ان هق و اٟمْمامُمل ل احت٤مدي اًمّمقرة و اعم٤مدة سملم اًمؽميمٞم٥م

 ذوات ذم احت٤مد ٟمحق هلام اًمّمقرة و اعم٤مدة و مجٕمٞم٦م وطمدة وًمف ًمف صقرة ُمدريم٤مشمف

 شمريمٞمبٝمام وم٤من اًمٕمرض و اعمقوقع سمخالف اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ذم ومٙمٞمػ الوو٤مع

 (.اقمتب٤مري

 اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر ًمٙمقن ووقح ل اٟمف ُمـ شم٘مدم ُم٤م امم ُمْم٤موم٤م قمٚمٞمف يرد وم٤مٟمف

 ضمٕمٚم٧م ىمد اٟمف هذا امم ُمْم٤موم٤م قمٚمٞمف يرد قمرو٤م أو يم٤مٟم٧م صقرة ًمٖمػمه٤م ُمقضمقدة

 ُمع يتٜم٤مرم هذا و هل٤م صقرا اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر و ُم٤مدة اًمدًمٞمؾ اهذ حس٥مسم اًمٜمٗمس

 اٟمف يمام اًمٜمٗمس٤من اًمٙمٞمػ ُم٘مقًم٦م ُمـ اهن٤م و اقمراض اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر ان ُمـ ُم٤مذيمروه

 سم٤مًمٜمٗمس اًمّمقر ىمٞم٤مم ان ُمـ ٟمٗمسف() اًمسبزواري احلٙمٞمؿ اًمٞمف ُم٤مذه٥م ُمع يتٜم٤مرم

 .وم٤مقمال يٙمقن ل اًم٘م٤مسمؾ لن صقرا يمقهن٤م ًمٕمدم اعم٘متيض طمٚمقزم ل صدوري ىمٞم٤مم

 همريب٤م ُمٓمٚمب٤م اًمٜمٗمسٞم٦م اوم٤مداشمف سمٕمض ذم( )اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ذيمر ىمد سمؾ

 ُمّمٓمٚمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ُم٤مدة ًمٞمس اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ ان:) 1األؾمٗم٤مر طم٤مؿمٞم٦م ذم ذيمر وم٘مد

 شمريمٞم٥م هٜم٤م و ظمرآ ـمبٞمٕمل عمقضمقد طم٤مُمؾ ـمبٞمٕمل ُمقضمقد اعمّمٓمٚمح٦م اعم٤مدة لن

. وشمٕمدد

 اًمٕم٘مؾ ُمع يب٘مك ومال اًمٜمٗمس هل سمام ساًمٜمٗم هق واًمذي اًمٓمبٞمٕمل قضمقداعم اُم٤م و

 امم شمبدهل٤م قمٜمد سم٤مًمٕمرض اعمحسقؾم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمّمقر ُمـ ؿمكء يب٘مك ل يمام سم٤مًمٗمٕمؾ
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 اعم٘مبقل ُمع اًم٘م٤مسمؾ جيتٛمع سمحٞم٨م هلذه ىم٤مسمٚم٦م شمٚمؽ ًمٞمس و سم٤مًمذات اعمٕم٘مقلت

.)..... 

 . ضمدا همريب٤م ظمرآ ُمٓمٚمب٤م ذًمؽ سمٕمد ذيمر و

 اًمٜمٗمس ُمع يتٕم٤مُمٚمقن ٝم٤مسمٕمْم ذم اهنؿ وضمدت يمٚمامهتؿ شمٗمحّم٧م اذا اٟم٧م و

 يتٕم٤مُمٚمقن ظمراآل سمٕمْمٝم٤م ذم و صقر اهن٤م قمغم اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر ُمع و ُم٤مدة اهن٤م قمغم

 . اقمراض اًمّمقر ان و ُمقوقع اهن٤م قمغم اًمٜمٗمس ُمع

 اًمٕم٘مؾ صػمورة دومع ذم الؿمٙم٤مل دومع ذم ذيمروه ُم٤م سمٛمراضمٕم٦م قمٚمٞمؽ و

 .ىمٚمٜم٤مه ُم٤م صدق ًمتٕمرف سم٤مًمٗمٕمؾ قم٘مال اهلٞمقلن

 (الرئيس للشيخ كالم)

 ُمـ ايمثر يٜمت٩م ل اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم دًمٞمال اًمرئٞمس ٚمِمٞمخًم ان صمؿ

 اعمٜمٙمريـ اؿمد ُمـ يم٤من ان و اًمرئٞمس اًمِمٞمخ لن ذًمؽ و ،اعمت٘مدم سم٤معمٕمٜمك الحت٤مد

 خيت٤مر يم٤من اٟمف قمغم شمدل قمب٤مرة اعمقاوع سمٕمض ذم ًمف اٟمف ال اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد

 صدر طمٙمك ىمد و ـمقيؾ سمدًمٞمؾ ذًمؽ قمغم اؾمتدل ىمد سمؾ ،اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد

 اًمِمٞمخ وًمٕمؾ:)يمالُمف قمغم ُمٕمٚم٘م٤م ىم٤مل و الؾمٗم٤مر ذم سمٓمقهل٤م قمب٤مرشمف( )  اعمت٠مهللم

 يٜمس٤مق ان همػم ُمـ اعمِم٤مئلم ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمع اعمداراة و اًمتٙمٚمػ ـمريؼ قمغم ه٤مهٜم٤م

 اًمقاردة اًمٜم٘مقض سمٕمض يدومع ان قمٚمٞمف ًمقضم٥م ال و اعمرام هذا حت٘مٞمؼ امم سمٓمبٕمف

 ُمـ اؿمب٤مهف و هق اًمٞمٝم٤م ذه٥م اًمتل الطمٙم٤مم ُمـ ًمٙمثػم ُمداومٕم٤م ًمٙمقٟمف قمٚمٞمف

 (.احلٙمامء

 صح اذا اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة سمٛمٕمٜمك الحت٤مد امم يذه٥م اٟمف ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ و :اىمقل
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 الحت٤مد قمدم امم و اًمّمقرة و اعم٤مدة ذم و اًمٕمرض و اجلقهر ذم ي٘م٤مل يمام اًمتٕمبػم

 سمٜم٤مءا اعم٤مهٞم٦م و اًمقضمقد ذم و شمٕم٤مممو شمب٤مرك صٗم٤مشمف ذم يم٤ملحت٤مد اًمت٤مُم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء ان ؾمٝمؾ الُمر و واىمٕمٞمتٝمام قمغم

 قمـ ةجمرد صقرة يمؾ) :ىم٤مل ًمالظمتّم٤مر رقم٤مي٦م اًمٓمقيٚم٦م قمب٤مرشمف سمٕمض ٟمٜم٘مؾ و 

 سم٤من ل ًمف سمحّمقهل٤م سم٤مًمٗمٕمؾ قم٘مال صػمشمف سم٤مًمٕم٘مؾ احتدت اذا اًمٕمقارض و اعم٤مدة

 يم٤من وم٤مٟمف صقرهت٤م قمـ لضمس٤مما ُم٤مدة اٟمٗمّم٤مل قمٜمٝم٤م ُمٜمٗمّمال يٙمقن سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ

 شمٚمؽ ذم الاًمس١م و ُمٕم٘مقًم٦م اظمرى صقرة ُمٜمٝم٤م يٜم٤مل يم٤من شمٕم٘مٚمٝم٤م و سم٤مًمذات ُمٜمٗمّمال

  (.هن٤مي٦م همػم امم الُمر وذه٥م ومٞمٝم٤م ليم٤مًمس١ما اًمّمقرة

 سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ أو اًمّمقرة هذه طمٞمٜمئذ يٙمقن ان اُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٘مؾ ان: ىمقلأ

 .جمٛمققمٝمام أو اًمّمقرة هذه ًمف طمّمؾ اًمذي

  خيٚمق ل لٟمف هل٤م سمحّمقهل٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٘مؾ هق سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ يٙمقن ان جيقز ل و

 .يٕم٘مٚمٝم٤م ل أو اًمّمقرة شمٚمؽ يٕم٘مؾ ان اُم٤م سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ ذات

 يٕم٘مٚمٝم٤م يم٤من وان ،اًمٕم٘مؾ امم سمٕمد خيرج ومٚمؿ اًمّمقرة شمٚمؽ ليٕم٘مؾ يم٤من وم٤من

 همػم امم الُمر ومذه٥م اظمرى صقرة سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ ًمذات حيدث سم٤من يٕم٘مٚمٝم٤م ان وم٤مُم٤م

 :ًمف ُمقضمقدة سم٤مهن٤م يٕم٘مٚمٝم٤م يم٤من وان ،٤مي٦مهن

 ًمٙمٜمٝم٤م قم٘مال اًمّمقرة شمٚمؽ ًمف طمّمٚم٧م رء ؾيم ومٞمٙمقن الـمالق قمغم وم٤مُم٤م

 و اعم٤مدة يٙمقن ان ومٞمج٥م هب٤م ؽمنشم٘م اًمتل ًمٕمقاروٝم٤م طم٤مصٚم٦م و ًمٚمامدة طم٤مصٚم٦م

 ذم ُمقضمقدة اعمٕم٘مقًم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمّمقر وم٤من اًمّمقر شمٚمؽ سمٛم٘م٤مرٟم٦م قم٤مىمٚم٦م اًمٕمقارض

 اعمخ٤مًمط شمٕمدم ل اعمخ٤مًمٓم٦م و جمردة ل سمٖمػمه٤م خم٤مًمٓم٦م ًمٙمـ و اًمٓمبٞمٕمٞم٦م القمٞم٤من
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 . ذاشمف طم٘مٞم٘م٦م

 ومٞمٙمقن يٕم٘مؾ ان ؿم٤مٟمف ُمـ ًمٌمء ُمقضمقدة لهن٤م ًمٙمـ الظمالق قمغم ل اُم٤م و

 لهن٤م) ىم٤مل يم٤مٟمف ومٞمٙمقن ًمف وضمقده٤م ٟمٗمس( ٕم٘مؾي ان) ُمٕمٜمك ٙمقني ان اُم٤م: طمٞمٜمئذ

 (ًمف يقضمد ان ؿم٤مٟمف ُمـ ًمٌمء ُمقضمقدة

 ضمزء اي ًمف اًمّمقرة هذه وضمقد ٟمٗمس ًمٞمس ٕمٜمكُم( يٕم٘مؾ ان) يٙمقن ان اُم٤م و

 . ٚمػظم هذا ًمف اًمّمقرة هذه وضمقد ٟمٗمس ووع ىمد و يٕم٘مؾ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ذًمؽ

 صقرة وضمقد ل و ًمٚمٕم٘مؾ وضمقده٤م ٟمٗمس اًمّمقرة هذه شمٕم٘مؾ ًمٞمس: وم٤مذن

 .قمٜمٝم٤م ُم٤مظمقذة

 سمٞمٜمٝمام احل٤مل يقوع ل ان ال اًمبت٦م سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٕم٘مؾ هق سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ ًمٞمس :وم٤مذن

 ....(.لمشماعمذيمقر اًمّمقرة و اعم٤مدة طم٤مل

 .اًمث٤مًم٨م و اًمث٤من اًمِمؼ اسمٓم٤مل ذم اظمذ صمؿ

 ًمف سمحّمقهل٤م اًمّمقرة هذه يٕم٘مؾ سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ ان ٟمخت٤مر وم٤مٟم٤م واوح ضمقاسمف و

 اًمدور ذًمؽ ُمـ يٚمزم ل و يٗمٕمؾ ان ؿم٤مٟمف ُمـ ًمٌمء سمحّمقهل٤م سمؾ الـمالق قمغم ل

 ًمف طمّمٚم٧م ُم٤م نيٙمق ان (يٕم٘مؾ ان ٤مٟمفؿم) ُمـ اعمراد اذ اًمتٕمٚمٞمؾ أو اًمتحريد ذم

 .قرؿمٕم ذا يم٤مئٜم٤م اًمّمقرة

 اظمتٚمٗم٧م ان و ُم٤مذيمرٟم٤مه امم يرضمع( ) اعمت٠مهللم صدر اوم٤مده ُم٤م روح ًمٕمؾ و

 .ذيمرٟم٤مه امقم فاًمٗم٤مفم

 ىاظمر قرةص ومرض ُمـ سمد ومال ُمٜمٗمّمٚم٦م يم٤مٟم٧م ان اًمّمقرة ان دقمقى اُم٤م و

  . ومٞمف اًمٜمٔمر وضمف شم٘مدم وم٘مد ًمالدراك حت٘مٞم٘م٤م



99واملعقول وانعقم انعاقم احتاد رسانة

 صدر يمٚمامت سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م اًمتٗمسػم هذا يٜمت٩م و اعمّم٥م هذا ذم يّم٥م مم٤م و

 احت٤مد قمغم اًمرئٞمس ًمٚمِمٞمخ الول ٙم٤ملالؿم قمـ ضمقاسمف همْمقن ذم( ) اعمت٠مهللم

 .اعمٓمٚمقب قمغم ُمست٘مال دًمٞمال ٕمؾجي ان يّمٚمح مم٤م اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ

 ُمتحدة ل ًمٚمٜمٗمس ٦مروومٔمُم و اًمٜمٗمس سمجٜم٥م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ًمق اٟمف: وطم٤مصٚمف

 ل طم٤مُمٚمف ان ومٙمام الٟمس٤من حيٛمٚمف اًمذي ؾاجلٚمٞم يم٤مًمسٗمر اًمّمقرة هذه يم٤مٟم٧م هب٤م

 ل محٚمٝم٤م ان يمام و اًمٜمٗمس ومٙمذًمؽ ذًمؽ ٟمحق و ادسمٞم٤م أو طمٙمٞمام ذًمؽ سمٛمجرد يّمػم

 ومٙمذًمؽ اؾمٗم٤مرا حيٛمؾ احلامر يمٛمثؾ طم٤مُمٚمف يم٤من رسمام سمؾ حل٤مُمٚمف ذوم٤م و زيٜم٦م يقضم٥م

 قسٟمٗم شمتس٤موى ان ومٞمٚمزم ًمٚمٜمٗمس ذوم٤م و زيٜم٦م يقضم٥م ل ًمٚمّمقر اًمٜمٗمس محؾ

 و الٟمس٤من ضمقهر ذم اًمٕمٚمامء و الٟمبٞم٤مء ُمع الضمٜم٦م و سمؾ ـمٗم٤ملال و اعمج٤مٟملم

 .هل٤م اًمذي ًمٚمقضمقد لطم٘م٦م همريب٦م قمقارض ذم ال ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م الظمتالف اذ طم٘مٞم٘متف

  :قمٚمٞمف يقرد ان ٙمـٛمي و

 هق هذا و اًمٜمٗمس ُمع ُمتحد هذا و الًمتٗم٤مت و اعمِم٤مهدة هق اًمٕمٚمؿ ان -1

 . اًمّمقر ٟمٗمس اًمٕمٚمؿ ًمٞمس و اًمزيٜم٦م

 اًمٕمٚمؿ ان طمٞم٨م و سم٤مًمٙم٤مُمؾ اًمٜم٤مىمص سم٤محت٤مد الؾمتٙمامل ان ُمٜمف رئمٝم اٟمف -2

 ٟمٓم٤مًم٥م ان ًمٜم٤م ًمٙمـ و سم٤ملحت٤مد ال الؾمتٙمامل ٟمٕم٘مؾ ومال اًمّمقرة هق اٟمف و يمامل

 اًمٙمامل ذم شمتٗم٤موؾ اًمٜمٗمقس ان ُمع سمذاًمؽ حيّمؾ ل الؾمتٙمامل ان قمغم سم٤مًمؼمه٤من

 شمٕم٤ممم و شمب٤مرك يمامل يمؾ ُمـ أيمٛمؾ هق ممـ ىمرهب٤م سمٛم٘مدار

 .صحٞمح همػم ػمساًمتٗم هذا ان اشمْمح هبذا و
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 املعقول و العاقل و العقل الحتاد خلامس:ا التفسري

  اٟمح٤مء قمغم ًمٌمء رء طمّمقل ان( ) اعمت٠مهللم صدر ذيمر  

 ًمٞمس احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذا. ذًمؽ ٟمحق و ًمٜم٤م اًمدار يمحّمقل يٙمقن ان :االول

 . وم٘مط هل٤م او٤موم٦م طمّمقل هق امٟما سمؾ اظمرى ذات ًمدى اًمٌمء ًمذات طمّمقل

 اجل٤مٟمبلم اطمد ُمـ سم٤ملٟمت٘م٤مل قضمقدعم ُمقضمقد طمّمقل يم٤من اذا ُم٤م ذًمؽ ٟمٔمػم و

  اعمٜمٗمّمٚم٦م سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف اصٓمٚمحٜم٤م ُم٤م هذا و،ظمراآل امم

 اًم٘مقام ُمستٖمٜمل ضمقهري ٕمروضعم قمرض يمٚمحقق اًمٚمحقق يٙمقن ان :الثاين

 .اًمٕمرض ذًمؽ قمـ وضمقد ذم

 ًمٞمس اذ اًم٘مبٞمؾ هذا ُمـ ًمٞمس ًمٚمٜمٗمس اًمّمقر حلقق ان اعمت٠مهللم صدر ذيمر و

 .اًمٌمء هب٤م يستٙمٛمؾ ل او٤موم٤مت وضمقد ال هٜم٤م احل٤مصؾ

 اجلٛمٝمقر ُمذه٥م قمغم ُمبٜمل هذا ان( ) اًمٓمب٤مـمب٤مئل احلٙمٞمؿ قمٚمٞمف اقمؽمض و

 ادًم٦م سمٕمض ذم سمف سح ُم٤م قمغم سمٜم٤مءا اُم٤م و عمقوققم٤مهت٤م القمراض وضمقد ُمب٤ميٜم٦م ُمـ

 ُمـ وم٤معمس٤مًم٦م ُمقوققم٤مهت٤م وضمقد ُمراشم٥م ُمـ وضمقده٤م ان ُمـ اجلقهري٦م احلريم٦م

 . اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ٟمٔم٤مئر

 وم٤معم٤مدة ًمٚمامدة اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اجلسامٟمٞم٦م اًمّمقرة طمّمقل ىمبٞمؾ ُمـ يٙمقن ان :الثالث

 سمٌمء ًمٞمس٧م اعم٤مدة اي هل و اظمرى ُمتحّمٚم٦م ذاشم٤م هب٤م شمّمػم و سم٤مًمّمقرة شمستٙمٛمؾ

 اًم٘مقام اعمستٖمٜمل اعمقوقع سمخالف هذا و سم٤مًمّمقرة ال سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕمٞمٜم٦م الؿمٞم٤مء ُمـ

 .  سمف يستٙمٛمؾ ومال اًمٕمرض ًمؽذ قمـ وضمقده ذم

 اًمّمقرة سمحّمقل ًمٚمٜمٗمس اًمّمقرة طمّمقل( ) اعمت٠مهللم صدر ؿمبف وىمد



010واملعقول وانعقم انعاقم احتاد رسانة

 سمؾ اًمٙمامل ُمرشمب٦م امم اًمٜم٘مص ُمرشمب٦م ُمـ الدرايمٞم٦م سم٤مًمّمقرة شمتحقل وم٤مًمٜمٗمس ًمٚمامدة

 اًمّمقر حتّمٞمؾ ُمـ  هل٤م اًمتٙمٛمٞمؾ و اًمتحّمٞمؾ ذم اىمقى هل٤م طمّمقهل٤م ان ىم٤مل

 . شمٜمقيٕمٝم٤م و ًمٚمامدة اًمٓمبٞمٕمٞم٦م

 اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة و اًمٕمٞمٜمٞم٦م ُمـ اًمثالصم٦م اعمراشم٥م  امم يمالُمف سمٛمجٛمقع ِمػمي فًمٕمٚم و

 رسمط ىمد اٟمف:  قمٚمٞمف يب٘مك ذًمؽ ُمع و شمٕم٤ممم سمٕمقٟمف ؾمٜمقوحٝم٤م اًمتل اعمٜمٗمّمٚم٦م و

 شمستٙمٛمؾ ومٝمل حمت٤مضم٦م يم٤مٟم٧م طمٞم٨م وم٤معم٤مدة احل٤مضم٦م و سم٤ملؾمتٖمٜم٤مء قمدُمف و ٞمؾٛماًمتٙم

 ل ًمٙمٜمف و ٕمرضسم٤مًم يستٙمٛمؾ ل ومٝمق ُمستٖمٜمٞم٤م يم٤من طمٞم٨م اعمقوقع و سم٤مًمّمقرة

 احلٙمٞمؿ ذيمر يمام اؾمتٙمامل ومٝمٜم٤مك الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م قمغم سمٜم٤مءا اذ رء ُمـ خيٚمق

 (.) اًمٓمب٤مـمب٤مئل

 اؿمد ُمـ هق اًمذي و اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ُمـ ئمٝمر اًمذي هق اًمتٗمسػم وهذا 

 صدر يمٚمامت ُمـ مجٚم٦م ُمـ ايْم٤م ئمٝمر سمؾ اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد اعمٜمٙمريـ

 ؿمٞمئلم سملم اًمٕمالىم٦م ان:وطم٤مصٚمٝم٤م ُم٘مدُم٦م متٝمٞمد غمقم يتقىمػ سمٞم٤مٟمف و( )اعمت٠مهللم

 :ُمستقي٤مت قمغم

 اًمٕمٜمقاٟملم ُمٕمٜمقن يٙمقن سم٤من سم٤معم٤مهٞم٦م احت٤مد سمٞمٜمٝمام يٙمقن ان :االول املستوى

 صدر سمف سح يمام اعمٕمٜمك هذا اعمٕم٘مقل و ىمؾ٤مٕماًم سم٤محت٤مد اعمراد ًمٞمس و.ذاشم٤م اواطمد

 .واوح هق اميمو( ) اعم٠مهللم

 قمٞمٜمٞم٦م سمٞمٜمٝمام شمٙمقن سمحٞم٨م اًمقضمقد ذم احت٤مد امسمٞمٜمٝم يٙمقن ان :الثاين املستوى

 .ًمالظمر ٤مُمّمداىم اطمدمه٤م يٙمقن سم٤من شم٤مُم٦م

 : سمٛمث٤مًملم ًمذاًمؽ ٟمٛمثؾ ان ويٛمٙمـ
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 ىمدرة و قمٚمؿ وشمٕم٤ممم شمب٤مرك وم٤مٟمف اعم٘مدؾم٦م اًمذات و شمٕم٤ممم صٗم٤مشمف (ولاأل)

 . اًمٙمامًمٞم٦م اًمّمٗم٤مت ُمـ ذًمؽ همػم امم......وو

 و ًمٚمقضمقد اومراد الٟمس٤من وم٤مومراد واىمٕمٞمتٝمام قمغم سمٜم٤مءا اعم٤مهٞم٦مو اًمقضمقد (الثاين)

 . ًمالٟمس٤من اومراد اًمقضمقد اومراد

 رهمؿ ًمٙمـ و الظمر قمغم زائدا اًمِمٞمئلم اطمد يٙمقن ان :الثالث املستوى

 سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف ٟمّمٓمٚمح ان يٛمٙمـ و اًمقضمقد ذم ُمٕمف ُمتحد ومٝمق قمٚمٞمف زي٤مدشمف

 .اعمتّمٚم٦م

 قمغم ًمّمقرةا و اعم٤مدة أو واًمٕمرض اجلقهر سملم سم٤مًمٕمالىم٦م ًمف ٛمثؾٟم ان يٛمٙمـ و 

 . الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م ُمـ ومٞمٝمام اًمتح٘مٞمؼ

 ومال ُمٜمٗمّمٚم٦م زي٤مدة الظمر قمغم زائدا اًمِمٞمئلم اطمد يٙمقن ان :الرابع املستوى

 اًمّمقرة و اعم٤مدة و اًمٕمرض و اجلقهر سملم ٤مًمٕمالىم٦ميم اًمقضمقد ذم احت٤مد سمٞمٜمٝمام يٙمقن

 .الٟمْمامُمل اًمؽميمٞم٥م قمغم سمٜم٤مءا

ك قمغم اعمستقى الول ٟمٕمؿ شمت٤مشمك قمغم و ٟمٔمري٦م احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ و اعمٕم٘مقل ل شمت٠مشم

سم٘مٞم٦م اًمتٗم٤مؾمػم وم٘مد ومنت هذه اًمٜمٔمري٦م سم٤معمستقى اًمث٤مًم٨م يمام قمروم٧م ذم اًمتٗمسػم 

ًمٜمٗمس همػم ُمتحدة وضمقدا سمٛمٕمٜمك اٟمف يٛمٙمـ ومرض أن ا -اًمس٤مسمؼ و يٛمٙمـ اًمتئ٤مُمٝم٤م 

ظمػم و ذًمؽ سم٤من اآلاعمستقى  ُمعقمغم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم اًمس٤مسم٘م٦م طمتك  - ُمع اًمّمقرة

 ري٦مًمٜمٔماًمتٗم٤مؾمػم ر هل قم٤مىمٚم٦م و ُمٕم٘مقًم٦م يمام شم٘مدم ذًمؽ ذم سمٕمضي٘م٤مل سم٤من اًمّمق

 .  اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد

 سمٕمض و اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمٚمامت سمحس٥م اًمٜمٔمري٦م هلذه ستقي٤متاعم اىمرب و
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 اًمت٤مُم٦م سم٤مًمٕمٞمٜمٞم٦م قمٜمف قمؼمٟم٤م ُم٤م هق و اًمث٤من اعمستقى هق( ) اعمت٠مهللم صدر يمٚمامت

 .اًمِمٞمئلم سملم

 ىمبؾ طمٞم٨م اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمٚمامت ذم اًمتٝم٤موم٧م طمؾ ذم ي٘م٤مل ىمد اٟمف قمروم٧م وىمد

 اعمستقي٤مت هذه سملم اًمتٛمٞمٞمز اؾم٤مس قمغم اظمرى الٟمٙم٤مر اؿمد اٟمٙمره و شم٤مرة الحت٤مد

 . اًمٕمٞمٜمٞم٦م سمٜمحق ي٘مبٚمف ل و اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة سمٜمحق الحت٤مد ي٘مبؾ ومٝمق

 سمٞمٜمٝمام؟ اًمٗمرق قمـ شمس٠مل وىمد

 ي٘م٤مل ان يّمح ومٚمذا اًمذات اعمبدأقمغم محؾ يّمح اًمٕمٞمٜمٞم٦م ذم اٟمف: اجلقاب و

 اومراد: ي٘م٤مل ان يّمح هٙمذا و ذًمؽ ٟمحق و ىمدرة و قمٚمؿ شمٕم٤ممم و شمب٤مرك اخل٤مًمؼ

 .وضمقد الٟمس٤من

 زيد ي٘م٤ملل ومٚمذا اعمِمتؼ محؾ صح ان و اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة ذم هذا يّمح ل سمٞمٜمام

 ل اًمٕمٞمٜمٞم٦م احلٛمؾ ُمٜم٤مط لن ذًمؽ و ىم٤مئؿ زيد ي٘م٤مل سمؾ ذًمؽ ٟمحق و ضمٚمقس و ىمٞم٤مم

 و اًمقضمقد ذم ُمتقومرة اًمٕمٞمٜمٞم٦م ان طمٞم٨م و ُمِمٝمقر هق ُم٤م ضمقداًمق ذم الحت٤مد جمرد

 ذم ُمتقومرة همػم اهن٤م طمٞم٨مو احلٛمؾ صح شمٕم٤ممم و شمب٤مرك صٗم٤مشمف ذم و اعم٤مهٞم٦م ُمّم٤مديؼ

 قمرض ُم٤م و اًمٌمء سملم ُمتقومرة هل ٟمٕمؿ احلٛمؾ يّمح مل ُمقوققم٤مهت٤م و القمراض

 ومٝمل اًمتح٘مٞمؼ قمغم سمسٞمٓم٦م ل ُمريمب٦م لهن٤م اعمِمت٘م٤مت محؾ صح ومٚمذا اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف

 .اًم٘مٞم٤مم ًمف رء و ذات سمٛمٕمٜمك

 ضمري٤من ليّمح يمٞمػ اٟمف وهل قمقيّم٦م طمؾ يٜم٘مدح اًمتٗمريؼ هذا ُمـ و

 ؟ قم٘مٚمٞم٦م اهن٤م ُمع اًمبسٞمٓم٦م اهلٚمٞم٦م ذم اًمٗمرقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة

 ل و اًمزي٤مدة ومرع آظمر رء وضمقد قمغم رء وضمقد شمقىمػ ان: اجلقاب و
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 اعم٘مدؾم٦م اًمذات ُمع اًمّمٗم٤مت قمٞمٜمٞم٦م امم ذه٥م ُمـ قمغم يرد ل ًمذا و اًمٕمٞمٜمٞم٦م ُمع يٕم٘مؾ

 اذ ُمستحٞمؾ هذا و اعم٘مدؾم٦م اًمذات قمغم اًمّمٗم٦م شمقىمػ شم٘متيض اعمٗم٤مهٞمؿ اظمتالف اٟمف

 امم اًمٙمامل سمّمٗم٦م اشمّم٤مومٝم٤م ذم  اعم٘مدؾم٦م اًمذات اطمتٞم٤مج لزُمف و الصمٜمٞمٜمٞم٦م لزُمف

 ذم اًمت٤مُم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م ُمع رء قمغم رء ًمتقىمػ ُمنح ل لٟمف يرد ل هذا ان همػمه٤م

 .اعمٗم٤مهٞمؿ ُمستقى قمغم ددشمٕم هٜم٤مك يم٤من ان و اخل٤مرج

 ًمٚم٘م٤مقمدة ُمنح ومال اعم٤مهٞم٦م اومراد و اًمقضمقد سملم قمٞمٜمٞم٦م شمقضمد اٟمف ومحٞم٨م قمٚمٞمف و

 وم٘مد اًمٜمٝمل و الُمر اضمتامع اؾمتح٤مًم٦م ُمٜم٤مط ُمٕمروم٦م اًمتٛمٞمز هذا صمٛمرات ُمـ و اًمٗمرقمٞم٦م

 هوق ُمٜم٤مـموف ان احلو٤مل و اًمقضموقد ذم الحتو٤مد هوق ُمٜم٤مـمف ان الصقًملم سمٕمض ذيمر

 اًمقضموقد أو اخل٤مرضمل اًمقضمقد هق الطمٙم٤مم ُمتٕمٚمؼ يم٤من اءاؾمق اعمّمداق ذم الحت٤مد

 سمولم الحتو٤مدي اًمؽميمٞمو٥م قموغم القموؽماض ؾمو٘مقط ايْمو٤م ئمٝمور وُمٜمف.  ٜملاًمذه

 اًمٕمٚمٞموو٦م ان ومووض سمٕموود ٟمٗمسووف قمووغم اًمٌمووء شمقىمووػ لزُمووف واجلقهرسموو٤من اًمٕموورض

 سمٜمحوق ل  اًمٕمٞمٜمٞم٦م سمٜمحق اًمٕمالىم٦م يم٤مٟم٧م اذا ُم٤م ذم يت٤مشمك هذا اذ اًمقضمقد ذم واعمٕمٚمقًمٞم٦م

 ذم صمٛمورات قمٚمٞمف شمتت٥م اٟمف قمروم٧م ىمد وم٤مٟمؽ اًمتح٘مٞمؼ هبذا وم٤مطمتٗمظ. اعمتّمٚم٦م ٤مدةاًمزي

 . والصقل واعمٜمٓمؼ اًمٗمٚمسٗم٦م اًمٙمالم ُمـ خمتٚمٗم٦م قمٚمقم

  .اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد ري٦مٟمٔم شمقوٞمح ذم ي٘م٤مل ان يٜمبٖمل اًمذي هق هذا و

 احلٙموٞمؿ سموف اؾموتدل اًمذي اليت اًمدًمٞمؾ يِمػم اعمٕمٜمك هذا امم اٟمف اًمٔم٤مهر ان صمؿ

 يمٚمامشموف اووٓمراب يٜم٘مودح وُمٜمف - اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم( ) اًمسبزواري

(: ) ىمو٤مل ذًموؽ شمٗمسوػم ذم اعمٕم٘موقل و اًمٕم٤مىموؾ احت٤مد اصؾ ذم اعمِمؽميم٦م اًمنميٗم٦م

 قم٤معمو٤من اًمذهـ و اخل٤مرج ان اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم الدًم٦م وُمـ اي( وُمٜمٝم٤م))
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 اخل٤مرج ذم زيد ىمٚم٧م وم٤مذا طمدوا سمٚمبـ واطمد صمدي ُمـ يرشمْمٕم٤من يمتقأُملم ُمتٓم٤مسم٘م٤من

 يمو٤معمتٛمٙمـ اخلو٤مرضمل و يم٤معمٙمو٤من اخلو٤مرج اذ اخلو٤مرج ُمراشمو٥م ُمـ ُمرشمب٦م قملم ومٝمق

 ًموٞمس اذ ُمِمو٤مقمره٤م و اًموٜمٗمس اي اًموذهل ُمراشم٥م ُمـ ُمرشمب٦م قملم اًمذهٜمل ومٙمذًمؽ

 (. ًمٚمذهٜمل روم٤مفم اًمذهـ

 ُمـ اٟمف ُمع ضمٝم٦م يمؾ ُمـ سمٞمٜمٝمام اًمتٓم٤مسمؼ يم٤من ًمق يتؿ اًمدًمٞمؾ اذ خيٗمك ل ُم٤م ومٞمف و

 .اجلٝم٤مت سمٕمض ُمـ ال سمٞمٜمٝمام اًمتٓم٤مسمؼ ًمٞمس اٟمف حاًمقاو

 هل اًمٕمالىم٦م هذه هؾ اٟمف ُمٕمروم٦م قمـ اًمبح٨م امم ٟمٜمت٘مؾ هذا اشمْمح ان وسمٕمد

 ل؟ أو اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ سملم ُمقضمقدة سم٤مًمٗمٕمؾ

 لن ذًمؽ و اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ سملم ومروٝم٤م يٛمٙمـ ل اًمٕمالىم٦م هذه ان واجلقاب

 ان سمٕمد ال محٚمف يّمح ل وم٤مًمذي ٦مسم٤مًمْمٛمٞمٛم ٛمقلاعمح ذم شمٕم٘مؾ ل اًمٕمالىم٦م هذه

 ان يّمح ل ًمذا و اًمٕمالىم٦م هذه ومٞمف شمٗمرض ان يٛمٙمـ ل رء ًمٚمٛمقوقع يٜمْمؿ

 اًمّمقرة ان طمٞم٨م و صٛمٞمٛمف ُمـ اعمحٛمقل ذم ومروٝم٤م يّمح اٟمام و قمٚمؿ زيد ي٘م٤مل

 اعمحٛمقلت ُمـ هل ٟماما و ًمٚمٜمٗمس سم٤مًم٘مٞم٤مس صٛمٞمٛمف ُمـ اعمحٛمقلت ُمـ ًمٞمس٧م

 ُمـ يم٤مٟم٧م ًمق و محٚمٝم٤م يّمح يمل ًمٚمٜمٗمس رء يٜمْمؿ ان لسمد وم٤مٟمف سم٤مًمْمٛمٞمٛم٦م

 يقضمد سم٤مٟمف ي٘م٤مل ان يّمح ل ومٚمذا اًمذات شمالزم ان ًمٚمزم صٛمٞمٛمف ُمـ اعمحٛمقلت

 . اعمٕم٘مقل و ٤مىمؾاًمٕم سملم قمٞمٜمٞم٦م

 اىمرب هق اًمذي و اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ اًمتٗمسػملحت٤مد هذا ان شمٚمخص ىمد و

 شمّم٥م مل سمٕمدهؿ طمّمٚم٧م اًمتل اًمتٗم٤مؾمػم و - اعمتٜم٤مزقملم اوائؾ ًمٙمٚمامت اًمتٗم٤مؾمػم

 . ايْم٤م شم٤مم همػم -ُمراُمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م
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 :تنبيه 

 اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد شمٗمسػم ذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام اًمٓمٚمب٦م سمٕمض ُمـ شمسٛمع ىمد

 يمام وضمقده٤م يِمتد اي شمسٛمـ و شمتسع سم٤مدرايمٝم٤م اًمٜمٗمس ان وهق اًمتٗمسػم هبذا

 يم٤مجلسؿ ضمٝم٦م ُمـ شمِمٙمٞمؽ ومٞمف رء ومٝمٜم٤مك الـمٕمٛم٦م شمٜم٤مول و هبْمؿ اًمبدن يسٛمـ

 ُمـ ٟمحقه و الؿمتداد ذم ي١مصمر رء ًمف اوٞمػ و اًمسٛمٜم٦م ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمزي٤مدة اًم٘م٤مسمؾ

 . ٞمؽٙماًمتِم اىمس٤مم

 و يم٤مًمٓمٕم٤مم وم٤مًمّمقر وضمقده٤م ال ًمٞمس٧م اًمٜمٗمس ذم اًمتل اًمتِمٙمٞمؽ وضمٝم٦م

 .يم٤مًمسٛمٜم٦م وضمقده٤ماؿمتداد

 اًمتٛمثٞمؾ اًمٓمٚمب٦م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م سمؾ ٦مباًمٓمٚم اذه٤من ذم يرد ىمد اعمٕمٜمك هذا و

 .قمروم٧م يمام اعمزسمقر سم٤معمث٤مل

 هذا قمغم يس٤مقمد ُم٤م قمغم يمٚمامهتؿ ذم ٟمٓمٚمع مل و صحٞمح همػم اًمتٗمسػم هذا ًمٙمـ و

 ذم اؿمتداد هل٤مسمد  وحيّمؾ شمذوب اًمّمقرة ان لزُمف وم٤من شم٠مسم٤مه يمٚمامهتؿ ان سمؾ اعمٕمٜمك

 و ؾمٛمٜم٦م سمدًمف حتّمؾ إذ اًمبدن ُمـ ضمزء امم يتحقل و اًمٓمٕم٤مم يٜمٕمدم يمام اًمٜمٗمس

 ُمـ ذيمروه ُم٤م يٜم٤مذم هذا ان ظمٗمل همػم و اٟمٕمداُمٝم٤م و اٟمتامئٝم٤م اًمّمقرة ذوسم٤من ُمٕمٜمك

 يمٞمػ وم٤مٟمف اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد فم٤مهر يٜم٤مذم سمؾ اًمّمقرة طمّمقل هق اًمٕمٚمؿ ان

 ان يٚمزُمف سمؾ ًمالحت٤مد زياعمج٤م اعمٕمٜمك هذا يراد ان ال سم٤معمٕمدوم اعمقضمقد يتحد

 الح هذا وم٤من سمرُمتف األقمراض سمس٤مط يٓمقى

 ؼاًمتح٘مٞم ظمالف سمؾ سمف سطمقا ُم٤م ظمالف اٟمف ُمع قمرض يمؾ ذم ضم٤مر مت٤مل

  .ُمقوققم٤مهت٤م و القمراض سملم اًمٕمالىم٦م ذم احلؼ حت٘مٞمؼ شم٘مدم ىمد و.ايْم٤م
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 همػم ُمـ اًمالطمؼ ان قمغم يبتٜمل اذ ٦ماعم٤مهٞم اص٤مًم٦م قمغم يبتٜمل اعمٕمٜمك هذا ان يمام

( 1) سمدرضم٦م يمحرارة ضمٜمسف ُمـ يم٤من ًمق اذ اًمبدن و يم٤مًمٚم٘مٛم٦م اعمٚمحقق ضمٜمس

 الُمر ي٦مهم٤م ُمقضمقدة شمب٘مك سمؾ احلرارة شمٜمٛمحل ومال( 5) سمدرضم٦م حلرارة اٟمْمٛم٧م

 سمس٤مـمف قمدم الًمزم و ُمريم٥م همػم اًمِمديد ان سم٤مقمتب٤مر ادمقز ًمق و ضمزءا شمّمػم

 ُمقضمقدات اًمبس٤مئط دمٕمؾ اًمتل اًمقضمقد ذم اًمتِمٙمٞمؽ ٟمٔمري٦م قمغم ٤مءاٜمسم اًمبس٤مئط

 يتٝم٤ماقمتب٤مر ُمع اذ اعم٤مهٞم٦م اص٤مًم٦م قمغم يبتٜمل هذا و ًمتحديدة طمرارة ُمـ - ؿمديدة

 .واطمد ضمٜمس ُمـ الُمران ومٞمٙمقن وضمقد ال هٜم٤مك ومٚمٞمس

 . يمٚمامهتؿ ُمع يٚمتئؿ ل اًمتٗمسػم هذا ان :تٚمخصوم 

 اٟمف قمٚمٞمف يرد اذ ايْم٤م شم٤مم همػم ومٝمق قمروم٧م يمام هلؿ ُم٘مّمقد همػم اٟمف ومقق و

 قمٛمٚمٞم٦م ٟمٗمن ومٙمٞمػ قمٚمٞمف سمٜم٤مءا اٟمف و اًمّمقر سمقضمقد ٤مضىم وم٤مٟمف اًمقضمدان ظمالف

 يم٤من ومٞمام ُمٕم٘مقل هذا انو اًمّمقر و اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمبح٨م ذم اًمسٕمل و اًمتٗمٙمػم

 سمٕمد اٟمف اعمٗمروض و اًمتح٤مُمف ىمبؾ ًمف وضمقد ومال اًمٕمرض اُم٤م و ضمقهرا ْم٤مفاعم

 .الؿمتداد طمّمقل ذم ي١مصمر ومٙمٞمػ قمٚمٞمف و ُمٕمدوم اًمتح٤مُمف

 واطمد اي مت٤مُمٞم٦م قمدم قمروم٧م ىمد و اعمٓمروطم٦م اًمتٗم٤مؾمػم ذم اًمٙمالم مت٤مم هذا

   ُمٜمٝم٤م

 (املعقول و العاقل احتاد عىل الرئيس الشيخ اشكاالت)

 ًمٚمِمٞمخ و اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم الؿمٙم٤مل ـُم اوردٟم٤مه ُم٤م قمروم٧م ىمد

 صدر هل٤م شمٕمرض ذيمرٟم٤مه ُم٤م همػم اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم اؿمٙم٤ملت اًمرئٞمس

 .قمٜمٝم٤م ًمٚمجقاب شمّمدى و( ) اعمت٠مهللم
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 اضم٤مب صمؿ قمٜمٝم٤م قم٤مُم٤م ضمقاسم٤م ذيمر صمؿ سم٤مهه٤م ًمالؿمٙم٤ملت اول شمٕمرض ىمد و

 .سمخّمقصف الؿمٙم٤ملت ُمـ واطمد يمؾ قمـ

 ذم ضم٤مءت اًمتل اعم٘مدُم٤مت سمٕمض ٟمستٕمرض ان ُمـ سمد ل ٚم٥مًمٚمٛمٓم شمسٝمٞمال و

 (:) اعمت٠مهللم صدر يمٚمامت

  :وضمقه قمغم يتّمقر الحت٤مد ان :االوىل املقدمة

 ًمف ُمٖم٤ميرة اظمرى ُم٤مهٞم٦م أو ُمٗمٝمقم قملم ُم٤مهٞم٦م أو ُمٗمٝمقم يّمػم ان :األول

 .الوزم اًمذايت احلٛمؾ سمحس٥م اهلقهقي٦م سمٞمٜمٝمام ٘مدشمٜمٕم سمحٞم٨م

 شمرضمع هذا امم و هل ال ًمٞمس٧م هل طمٞم٨م ُمـ عم٤مهٞم٦ما ان ًم٘م٤مقمدة حم٤مل هذا و

 .ومٞمٝم٤م اًمؽمديد أو اعم٤مهٞم٦م اٟم٘مالب اؾمتح٤مًم٦م

 وضمقدان هلام ؿمٞمئ٤من هٜم٤مك يٙمقن ان سمٛمٕمٜمك سمٛمقضمقد ُمقضمقد يتحد ان :الثاين

 ُمقضمقديـ يٙمقٟم٤من سمحٞم٨م واطمد وضمقد ًمف واطمدا ؿمٞمئ٤م يّمػمان و اندومٞمتح

 .واطمد سمقضمقد

 وُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ ظم٤مص شمٕملم فًم سم٤مًمٗمٕمؾ وضمقد يمؾ لن ُمستحٞمؾ هذا و

 .سمٕمٞمٜمف اًمتٕملم ذاك هق سمٕمٞمٜمف اًمتٕملم هذا يّمػم ان اعمستحٞمؾ

 هق اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ؾم٤مىمٝم٤م اًمذي الحت٤مد ٟمٗمل ادًم٦م اؾمتح٤مًمتف شمثب٧م اًمذي و

 .هذا

 اٟمف و قم٤مىمؾ اٟمف قمٚمٞمف يّمدق سمسٞمط واطمد وضمقد هٜم٤مك يٙمقن ان :الثالث

 شمٙمثر يقضم٥م ل ٤ميراشمٖم ُمتٖم٤ميرة اعمٕم٤من و واطمدا اًمقضمقد يٙمقن طمتك ُمٕم٘مقل

 .  اعمّمداق وطمدة أو اًمقضمقد ذم اًمبس٤مـم٦م ختتؾ سمحٞم٨م اًمقضمقدي٦م اجلٝم٤مت



019واملعقول وانعقم انعاقم احتاد رسانة

 اًمتل الدًم٦م و اًمث٤مًم٨م هق اعمٕم٘مقل و اًمٕم٘مؾ احت٤مد ذم يدقمك ان يراد واًمذي

 . المج٤مزم اجلقاب هق هذا و اًمث٤من تح٤مًم٦ماؾم ال ثب٧مشم ل ؾمٞم٘م٧م

 اًمؼمه٤من ًمف ؾم٤مق ُم٤م ال سمٛمستحٞمؾ ًمٞمس اًمث٤مًم٨م اًمٜمحق هذا ان :الثانية املقدمة

 .ذًمؽ ٟمحق و اًمٗمٕمؾ و اًم٘مقة و اعمٛمٙمـ و يم٤مًمقاضم٥م ٤مهٞم٤متاعم سمٕمض ذم

 ذاشمف ان سمٛمٕمٜمك حتتف اًمتل اعمقضمقدات يمؾ ومٝمق اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ اًم٘مبٞمؾ هذا ُمـ و

 .اًمٕم٤ممل ذم ُمقضمقدة شمٙمقن اًمتل اًمٙمٚمٞم٦م اعمٕم٤من مجٞمع محؾ اقدُمّم سمذاشمف

 أو قم٘مكم ُمٗمٝمقم قمٚمٞمف يّمدق سمحٞم٨م اعمقضمقد ص٤مر اذا ُم٤م اًم٘مبٞمؾ هذا ُمـ و

 .وضمقده ذم ًمف وىمع لؾمتٙمامل ل أو قمٚمٞمف ص٤مدىم٤م يٙمـ مل ُم٤م سمٕمد يمٚمٞم٦م ُم٤مهٞم٦م

 احلٞمقان و اًمٜمب٤مت و اجلامد ذم ُمتٗمرىم٦م وضمدت اًمتل اعمٕم٘مقًم٦م اعمٕم٤من مجٞمع وم٤من

 . اًمقاطمد الٟمس٤من ذم جمتٛمٕم٦م شمقضمد

 وضمدت اٟمام امدي٦ماجل و واًمٜمب٤مشمٞم٦م احلٞمقايٜم٦م اعمٕم٤من هذه سم٤من هذا ذم يٜم٤مىمش ىمد و

 . واطمدة ىمقة سمحس٥م ل ىمقاه يمثرة سمحس٥م الٟمس٤من ذم

 الٟمس٤من ذم وضمدت اعمٕم٤من هذه  سم٤من ذاه قمـ( ) اعمت٠مهللم صدر واضم٤مب

 شمٗم٤مض اعمحريم٦م و اعمدريم٦م الٟمس٤من ىمقى مجٞمع وم٤من ًم٘مقاه اعمتْمٛمٜم٦م صقرشمف سمحس٥م

 اشمفذ و ٟمٗمسف هق سمسٞمط واطمد ُمبدأ قمـ القمْم٤مء ُمقاوع و اًمبدن ُم٤مدة قمغم

 قم٤مُمؾ و احلقاس طمس هق و الصؾ ذًمؽ ومروع يمٚمٝم٤م اًم٘مقى شمٚمؽ و احل٘مٞم٘مٞم٦م

 . اعمٗمّمٚم٦م اعمٕم٘مقلت اصؾ هق احلٙمامء اصمبتف اًمذي اًمبسٞمط اًمٕم٘مؾ ان يمام القمامل

 اٟمام و اًمٜمٗمس ذم صم٤مسمت٦م ًمٞمس ُمتٕمددة ىمقى شمقضمد اٟمف اًمٙمالم هذا فم٤مهر ًمٕمؾ و

 ىمقى شمقضمد أو واطمدة ىمقة ال شمقضمد ل اٟمف ُمراده ًمٞمس و قمٚمتٝم٤م اي اصٚمٝم٤م اًمٜمٗمس
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 .اًمٜمٗمس ذم صم٤مسمت٦م ُمتٕمددة

 اعمٕم٤من هذه ًمقضمقد شمٕمٚمٞمٚم٦م طمٞمثٞم٤مت اعمتٕمددة اًم٘مقى ان ي٘مقل ان ًمف يم٤من و 

 .  الٟمس٤من ٟمٗمس ذم اعمتٕمددة

 .  اعمّمداق اظمتالف يستٚمزم ل اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م احلٞمثٞم٤مت واظمتالف

 الٟمس٤من و احلٞمقان و اًمٜمب٤مت سملم اًمٗمرق ان قمغم ُمبٜمل اًمٙمالم ومٝمذا يمؾ وقمغم

 وهؿ الظمر يب٤ميـ سمٌمء ُمنموط ُمٜمٝمام يمال ان ل اًمقضمدان و سم٤مًمٗم٘مدان هق اٟمام

 . شمٕم٤ممم قمٚمٛمف عمٜم٤مؾمب٦م ردوه و قمٚمٞمف يرد عم٤م شمٕمروقا ىمد و ذًمؽ قمغم يبٜمقن

 .ذًمؽ همػم ٦مهٚمو لول اًمٓمٚمب٦م اذه٤من ذم اعمريمقز يم٤من ان و

 هذه ُمـ اًمٜم٤مىمّم٦م اعمرشمب٦م ُمـ اًمتحقل ان قمغم يبتٜمل اًمِم٤مهد هذا وم٤مذن

 سمٕمد سم٤مًمٚمبس و اًمٓمقزم سم٤ملؾمتٙمامل هق اٟمام ُمٜمٝم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمرشمب٦م امم اعمقضمقدات

 اًمٜم٤مـمؼ و احلٞمقان وضمقد ايْم٤م اًم٘مبٞمؾ هذا ُمـ و. اًمٚمبس و سم٤مخلٚمع ل اًمٚمبس

 ل احت٤مدي اًمّمقرة و اعم٤مدة سملم اًمؽميمٞم٥م ان قمغم سمٜم٤مءا الٟمس٤من ذم واطمد سمقضمقد

 . اٟمْمامُمل

 قم٤ممل ُمقضمقد ضمقهر سمس٤مـمتٝم٤م ُمع ومٝمل الٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمس ايْم٤م اًم٘مبٞمؾ هذا وُمـ

 . سمّمػم ؾمٛمٞمع حمرك ىم٤مدر

 و اًمٙمٚمٞم٦م اعمٕم٤من جلٛمٞمع ُمّم٤مق وم٤مهن٤م الطمدي٦م ذاتاًم ايْم٤م اًم٘مبٞمؾ هذا وُمـ

 طمٞمثٞم٦م اظمتالف ل سمسٞمط واطمد سمقضمقد ُمقضمقدة هل و الهلٞم٦م احلسٜمك اًمّمٗم٤مت

 .اصال اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ومٞمف

 قمغم اعمتٕمددة اعمب٤مدئ صدق ُمـ ُم٤مٟمع ل فاٟم اصمب٤مت اعم٘مدُم٦م هبذه اعم٘مّمقد هؾ و
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 صدق ُمـ ُم٤مٟمع ل اٟمف اعم٘مّمقد أو اًمِمقاهد سمٕمض يٜم٤مؾم٥م يمام سمسٞمط ُمقضمقد

 ل اٟمف اعم٘مّمقد أو ظمرآ سمٕمْم٤م يٜم٤مؾم٥م يمام سمسٞمط ُمقضمقد قمغم اعمتٕمددة اعمِمت٘م٤مت

 اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة هل اعمٕم٤من سملم اًمٕمالىم٦م يم٤مٟم٧م وًمق واطمد سمقضمقد وضمقده٤م ُمـ ُم٤مٟمع

 ! اًمٕمٞمٜمٞم٦م ل

 قمروم٧م ىمد اٟمؽ ال الول هق اًمٜمزاع حمؾ سمٞم٤من ُمـ شم٘مدم ُم٤م ـمبؼ قمغم اعمٜم٤مؾم٥م

 ُم٘مبقل اعم٘مدُم٦م هذه ذميمؼموي٤م اوم٤مده ومام يمؾ وقمغم سمف شمرشمبط ل اًمِمقاهد سمٕمض ان

 زي٤مدة سمٞمٜمٝم٤م شمٙمقن ىمد و شم٤مُم٦م وضمقدي٦م قمٞمٜمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م شمٙمقن ىمد اعمتٕمددة اعمٕم٤من وم٤من

 . ُمٝمؿ همػم هذا و الُمثٚم٦م سمٕمض ذم ُمٜم٤مىمِم٦م هٜم٤مك شمٙمقن ىمد ٟمٕمؿ.  ُمتّمٚم٦م

 امم اًمتٖمػم اي رء ُمـ رء يمقن اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ىمسؿ :الثالثة املقدمة

 :ىمسٛملم

 و اًمٜم٘مص هق وسمٓمؾ هٜم٤م زال وم٤مًمذي ًمرضمؾ اًمّمبل شمٖمػم ُمثؾ يم٤من ُم٤م :االول

 . قمرو٤م ل و ضمقهرا ًمٞمس و اًمٕمدم و اًم٘مقة

 ٟمٕمؿ ًمقاضمدا هق وم٤مًمٗم٤مىمد اًمتٖمػم رهمؿ ٦محمٗمقفم و سم٤مىمٞم٦م اًمذات ان قمٚمٞمف يؽمشم٥م و

 ومٖم٤مي٦م ىمبؾ ُمـ يٙمـ مل يمامزم عمٕمٜمك ُمّمداىم٤م ذاشمف شمّمػم سم٤من زائد اُمر ُمع احتدت

 يم٤مٟم٧م اًمذات ان ضمٝم٦م ُمـ الؾمتٙمامل هذا و اؾمتٙمامل ًمٚمذات طمّمؾ ىمد اٟمف الُمر

 .اًمْمٕمػ و ًمٚمِمدة اًمقضمقد ىمبقل قمغم سمٜم٤مءا وضمقده٤م ذم وم٤مؿمتدت اًمقضمقد ٟم٤مىمّم٦م

 اًمّمقرة اعم٤مء هٞمقمم قمـ ختٚمع سم٤من هقاءا اعم٤مء شمٖمػم ىمبٞمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م: اًمث٤من

 . اهلقائٞم٦م اًمّمقرة شمٚمبس و اعم٤مئٞم٦م

 قمرو٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاءا يٖم٤ميره٤م ُم٤م امم وضمقدي٦م صٗم٦م زوال يتْمٛمـ اًمتٖمػم هذا و
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 هقاءا يّمػم يم٤معم٤مء صقرة أو سم٤مردا يّمػم يم٤محل٤مر

 .ُمٜمٝم٤م ضمزء يب٘مك و شمٗمسد سمؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م شمب٘مك ل هٜم٤م اًمذات ان قمٚمٞمف يؽمشم٥م و

 اًمث٤من اًمتٖمػم قمـ و اًمٚمبس سمٕمد سم٤مًمٚمبس الول اًمتٖمػم قمـ ٟمٕمؼم ان يٛمٙمـ و

 .اًمٚمبس و سم٤مخلٚمع

 ذم الصؾ هق رء يمؾ ذم اًمقضمقد ان) (:)ىم٤مل :الرابعة املقدمة

 و يْمٕمػ و يِمتد مم٤م اًمقضمقد ان و ُمٜمِم٠مُم٤مهٞمتف و ُمبدأؿمخّمٞمتف هق و اعمقضمقدي٦م

 امم ٤مضمٜمٞمٜم ُمبدأيمقٟمف ُمـ الٟمس٤من ان شمرى ال هق هق اًمِمخص و يٜم٘مص و يٙمٛمؾ

 سم٘م٤مء ُمع اًمٜمِم٠مت قمٚمٞمف دًم٧مبشم و الـمقار قمٚمٞمف ضمرت ُمٕم٘مقل و قم٤مىمال يمقٟمف هم٤مي٦م

 .1(ؿمخّمٞمتف و وضمقده ٟمحق

 هق ُم٤م ولاأل اًمتٖمػم ذم اٟمف ي٘م٤مل ىمد اٟمف: ومٜم٘مقل شمقوٞمح امم حتت٤مج اًمٕمب٤مرة هذه

 .ىمبؾ؟ ُمـ يٙمـ مل وضمقدي٦م صٗم٦م ـمرد رهمؿ اًمقاضمد هق اًمٗم٤مىمد ان قمغم اًمدًمٞمؾ

 اًمقضمقد ذم اؿمتداد و اؾمتٙمامل حيّمؾ اًمتٖمػم ُمـ اًم٘مسؿ  هذا ذم اٟمف: واجلقاب

 و يم٤مُمال ص٤مر ًمذا و ؿمديد وضمقد امم ٟم٤مىمّم٤م يم٤من ًمذا و وٕمٞمػ وضمقد ُمـ ومٞمتحقل

 يمقٟمف ُمبدا ُمـ الٟمس٤من ان ٟمرى ومٚمذا ٦مسم٤مىمٞم اًمِمخّمٞم٦م ان ٟمجد ذًمؽ رهمؿ ًمٙمـ

 قمٚمٞمف شمبدًم٧م و الـمقار قمٚمٞمف ضمرت ىمد ُمٕم٘مقل و قم٤مىمال يمقٟمف هم٤مي٦م امم ٜم٤مٞمضمٜم

 ؟ ذًمؽ ذم اًمن ُم٤مهق و ؿمخّمٞمتف و وضمقده ٟمحق ٘م٤مءسم ُمع ٠متاًمٜمِم

 ُمبدأ هق اًمذي هذا و اًمقضمقد هق اًمتِمخص ُمـ سمف ُم٤م ان هق ذًمؽ ذم اًمن ان

 قمغم سمٜم٤مءا - ُمقضمقد لٟمف ذًمؽ و اًمتٖمػمات رهمؿ حمٗمقظ اعم٤مهٞم٦م ُمٜمِم٠م و اًمِمخّمٞم٦م
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 ىمبقل قمغم سمٜم٤مءاً  - اؿمتد ىمد اٟمف اعمٗمروض نل سم٤مق اعمقضمقد هذا و - اًمقضمقد اص٤مًم٦م

 ومٚمذا ًمٚمْمٕمٞمػ واضمد ِمديداًم ان اًمقاوح وُمـ - اًمْمٕمػ و ًمٚمِمدة اًمقضمقد

 . حمٗمقو٦م اًمِمخّمٞم٦م شمٙمقن

 اًمتل اًمٓمقًمٞم٦م الؾمتٙمامًمٞم٦م اًمتٖمػمات ذم اًمقاضمد هق اًمٗم٤مىمد ان قمغم سمره٤من ومٝمذا

 .  اًمٚمبس سمٕمد سم٤مًمٚمبس قمٜمٝم٤م قمؼمٟم٤م

 قنشمٙم اًمتٖمػمات هذه ذم اٟمف :طم٤مصٚمف و ومٞمٝم٤م اًمقطمدة قمغم ظمرآ سمره٤من وهٜم٤مك

 ختٚمؾ ًمٕمدم اشمّم٤مل ومٞمٝم٤م احلريم٦م لن وطمدة هٜم٤مك شمٙمقن احلريم٦م ذم و طمريم٦م هٜم٤مك

 .اًمقطمدة يس٤موق الشمّم٤مل و ومٞمٝم٤م اًمٕمدم و اًمسٙمقن

 اًمٌمء ومذات اًمقضمقد شمدرجيل ومرد ذات ضمقهري٦م أو يم٤مٟم٧م قمروٞم٦م وم٤معم٘مقًم٦م

 اظمر رء حيدث و وضمقد ذات شمبٓمؾ ان دون ُمـ ذاهت٤م ٟمٗمس ذم شمتٓمقر و شمتجدد

 .ولاأل قمـ اًمذات و داًمقضمق ُمٜمٗمّمؾ

 و سم٤مًمٙمامل ُمتٗم٤موشم٦م ُمراشم٥م ذو وطمدشمف قملم ذم ًمٙمٜمف و واطمد ومرد هٜم٤مك و

 .اًمقضمقد ذم اًمٜم٘مص

 .شمٓمقر ًمف طمّمؾ يمٚمام خمتٚمٗم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ قمٚمٞمف شمّمدق و

 احلريم٦م آٟم٤مت ُمـ آن يمؾ ذم هٜم٤مك ًمٞمس احلرارة اؿمتداد طم٤مًم٦م ذم ومٛمثال

 ُمستٛمر واطمد ضمقدو هٜم٤مك سمؾ لظمر آلن ذم وضمقده٤م يٖم٤مير وضمقد الؿمتدادي٦م

 ل و يٜم٘مسؿ ل ضمزء ُمـ احلريم٦م و اعمس٤موم٦م شمريم٥م و الٟم٤مت شمت٤مزم ًمزم ال و)شمدرجيل

 (.يتجزأ ل اًمذي اجلزء اؾمتح٤مًم٦م قمغم اًمؼماهلم ُمـ اىمٞمؿ عم٤م حم٤مل هق و يتجزء

 ُمراشم٥م ان ُمذهبٝمؿ نل احلرارة ُمـ ٟمقع اًمذات ُمـ ضمزء يمؾ ذم هٜم٤مكو
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 شمٙمقن ان يٛمٙمـ اٟمف قمغم اًمس٤مسم٘م٦م ًمٚمِمقاهد يْمؿ ؿم٤مهد وهذا خمتٚمٗم٦م اٟمقاع احلرارة

 .واطمد ُمقضمقد ُمـ ُمٜمتزقم٦م و اًمقضمقد ذم ُمتحدة خمتٚمٗم٦م ُمٕم٤من هٜم٤مك

 سمٞمٜمام الشمّم٤مًمٞم٦م اًمقطمدة يٜمت٩م اًمبٞم٤من هذا ان ؾم٤مسم٘مف و اًمبٞم٤من ذاه سملم اًمٗمرق و

 يقضمد اٟمف اًمقاوح ُمـ و اًمقاضمد هق اًمٗم٤مىمد ان و اهلقهقي٦م يٜمت٩م اًمس٤مسمؼ اًمبٞم٤من

 ـمقيؾ واطمد ظمط يقضمد شم٘مقل ان ًمؽ يّمح ومال ظمط هٜم٤مك ٟم٧ميم٤م وم٤مذا ومرق سمٞمٜمٝمام

 . ظمٓم٤من يقضمد اٟمف ل

 اًمتٖمػمات رهمؿ الٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمس ان اصمب٤مت هذا يمؾ ُمـ واًمٖمرض 

 قمٚمٞمٝم٤م الدرايمٞم٦م اًمّمقر شمٕم٤مىم٥م ظمالل ُمـ قمٚمٞمٝم٤م شمٓمرأ اًمتل اًمٓمقًمٞم٦م الؾمتٙمامًمٞم٦م

 .واطمدة شمب٘مك

 اذ ُمستٛمرة طمريم٦م ٤مًم٦مطم ذم ًمٞمس٧م اًمٜمٗمس لن احلريم٦م هٜم٤م ٟم٘محؿ ل ان يٜمبٖمل و

 ُمـ ٟمستٗمٞمد سمؾ اظمرى صقرة قمٚمٞمٝم٤م شمٓمرء ومؽمة سمٕمد و صقرة قمٚمٞمٝم٤م شمٓمرء ىمد

 اٟمف طمٞم٨م ومٜم٘مقل الشمّم٤مل  وهق اًمقطمدة احلريم٦م ايمتسب٧م ظمالًمف ممـ اًمذي اعمٗمٝمقم

 .  وطمدة قضمدومت اشمّم٤مل اعم٘م٤مم ذم يقضمد

 ُمقضمقدة همػم سم٤مهن٤م ي٘م٤مل وم٘مد اهلقهقي٦م اُم٤م و اشمّم٤مًمٞم٦م وطمدة اًمقطمدة هذه و

 ًمقازُمف و اًمْمٕمٞمػ صم٤مرآ نا احل٤مل و ًمٚمْمٕمٞمػ واضمد اًمِمديد ان قمغم شمبتٜمل لهن٤م

 اظمتبالف قمغم يدل اًمٚمقازم اظمتالف و ًمقازُمف و اًمِمديد آصم٤مر قمـ ختتٚمػ

 .اعمٚمزوُم٤مت

 و اًمرئٞمس اًمِمٞمخ اؿمٙمالت ًمبٞم٤من ٟمٕمقد اعم٘مدُم٤مت هذه اشمْمح٧م ان وسمٕمد

 :ومٜم٘مقل قمٜمٝم٤م اعمت٠مهللم صدر اضمقسم٦م
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 صدر طمٙم٤مه ُم٤م قمغم األؿم٤مرات يمت٤مب ذم اًمِمٞمخ ه٤مداوم ُم٤م :االول االشكال

 اذا اًمٜمٗمس ان ىمقم ذيمر ىمد اٟمف: ذيمره ُم٤م طم٤مصؾ و 1األؾمٗم٤مر ذم () اعمت٠مهللم

 اًمّمقرة ًمٜمسؿ و صقرة اًمٜمٗمس ص٤مرت اي هل ص٤مرت قم٘مٚمٞم٦م صقرة قم٘مٚم٧م

( أ)قم٘مٚم٧م اذا اًمٜمٗمس لن ذًمؽ و حم٤مل الحت٤مد ان: ومٜم٘مقل ًمٚمتسٝمٞمؾ( أ)اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 شمٖمػم؟ ومٞمٝم٤م حيّمؾ مل أو شمٖمػم ومٞمٝم٤م طمٍم ومٝمؾ

( أ) قم٘مؾ قمدم طم٤مًم٦م ذم و( أ) قم٘مؾ طم٤مًم٦م ذم ؾمقاء اًمٜمٗمس ح٤ملوم اًمث٤من ومٕمغم

 طم٤مل ذم (أ) ص٤مرت اهن٤م ٟمٗمرض ان يٛمٙمـ ومال احل٤مًمتلم ذم ؾمقاءا طم٤مهل٤م وُم٤مدام

 ومٞمٝم٤م ؾحيّم مل و اًمسقاء قمغم طم٤مهل٤م دام ُم٤م( أ) قم٘مؾ قمدم طم٤مًم٦م ذم   أ شمٍم مل أ قم٘مؾ

 . اصال شمٖمػم

 اظمر رء ومٞمٝم٤م وطمدث رء ُمٜمٝم٤م سمٓمؾ ىمد اٟمف ومٞمٚمزم شمٖمػم ومٞمٝم٤م طمّمؾ ان و

 ؟ ٟمس٠مل ومحٞمٜمئذ

 سم٤مىمٞم٦م اًمذات شمٙمقن سمحٞم٨م ؾًمٚمٛمح احل٤مل ٟمسبف ًمٚمذات ٟمسبتف ُم٤م ُمٜمٝم٤م سمٓمؾ هؾ

 اي الؾمتح٤ملت يمس٤مئر هق و ُمريم٥م دمدد ومٝمذا طم٤مهل٤م هق اعمتٖمػم و اًمزائؾ و

 ذم ومٙمذا لؾمتح٤ملتا سم٘مٞم٦م ذم يقضمد ل اٟمف ومٙمام اًمٙمٞمٗمٞم٦م أو اًمٕمروٞم٦م اًمتٖمػمات

 .اعم٘م٤مم

 طمدوث و ذات سمٓمالن ذاومٝم آظمر رء وضمدت اًمٌمء ذات ُمٜمٝم٤م سمٓمؾ أو

 .  صقرة اًمٜمٗمس شمّمػم ان يأ ظمرآ ؿمٞمئ٤م رء صػموره اٟمف ل اظمرى ذات

 هذا ذم اُم٤م و ُمريم٥م دمدد يقضمد يم٤من اًمس٤مسمؼ ذم سم٤مٟمف ؾم٤مسم٘مف قمـ هذا يٗمؽمق و
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  وهٚم٦م لول هذا ًمٙمـ و سمسٞمط دمدد ومٞمقضمد

 ُمريمب٤م اًمتجدد يٙمقن يمٚمٞمٝمام ومٗمل يم٤مًمس٤مسمؼ وم٤معم٘م٤مم اًمدىمٞمؼ اًمٜمٔمر حس٥مسم اُم٤م و

 . ُمِمؽميم٦م هٞمقمم ًمقضمقد ذًمؽ و سمسٞمٓم٤م ل

 و اًمذات اٟمحٗم٤مظ ذم ًمديف اعمِمٙمٚم٦م شمٙمـ مل اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ان: اخلالص٦م و

 شمٖمػماًمّمقرة ذم طمتك سمؾ اًمٕمروٞم٦م اًمتٖمػمات ذم اًمذات سم٤مٟمحٗم٤مظ سح وم٤مٟمف قمدُمٝم٤م

 ال اًمبسٞمط اًمتجدد و اًمتٖمػم ُمـ جيٕمؾ مل و ريم٥ماعم ًمٚمتجدد ذًمؽ ارضمع وم٤مٟمف

 ُمـ اًمٜمحق هذا ذم ُمٜمحٗمٔم٦م اهلٞمقمم اي وم٤مًمذات اًمٜمٔمر سم٤مدئ ٘متْمٞمفي ُم٤م سمحس٥م

 .ايْم٤م اًمتٖمػم

 ذم ُمٜمحٗمٔم٦م هل ومٙمذًمؽ اًمٚمبس سمٕمد اًمٚمبس ذم ُمٜمحٗمْم٦م اًمذات ان امٙموم

 هل ًمديف اعمِمٙمٚم٦م شمٙمـ ومٚمؿ اًمّمقرة شمٖمػم ذم و اًمٕمرض شمٖمػم ذم اًمٚمبس و اخلٚمع

 و قمرو٤م أو يم٤مٟم٧م صقرة اًمّمٗم٦م هل لشمّمػم اًمذات ان ذم هل اعمِمٙمٚم٦م اٟمام و هذه

 ومٞمف وارد اعمحذور ان ال اًمٚمبس سمٕمد اًمٚمبس ُمـ هق اًمذي اًمتٖمػم يذيمر مل ان و هق

 .صٗم٦م ػمشمّم ل ومٞمف اًمذات ان وهق ايْم٤م

 اًمذات ان ذيمر طمٞم٨م( ) اعمت٠مهللم صدر سمف اضم٤مب ومٞمام اًمٜمٔمر ئمٝمر هبذا و

 اًمِمٞمخ سح ىمد و اًمٚمبس سمٕمد اًمٚمبس ُمـ هٜم٤م اًمتٖمػم ان مه٤م و لُمريـ حمٗمقو٦م

 ال اًمٚمبس و سم٤مخلٚمع اًمتٖمػم يم٤من ان و احلريم٦م ذم سم٤مٟمف و شمب٘مك ومٞمف اًمذات سم٤من اًمرئٞمس

 .ًمٚمقطمدة اعمس٤موق الشمّم٤مل شمس٤موق اهن٤م

 ذم اًمذات ٗم٤مظاٟمح يرى وم٤مٟمف اًمرئٞمس اًمِمٞمخ هب٤م يٕمؽمف اًمٜم٘مٓم٦م هذه و

 قمـ سمٕمٞمدة اًمٜم٘مٓم٦م هذه و قمروم٧م ُم٤م قمغم ايْم٤م ي٦ماجلقهر و سمؾ اًمٕمروٞم٦م اًمتٖمػمات
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 . صقرة شمّمػم ل اًمذات ان هل و اًمرئٞمس اًمِمٞمخ اؿمٙم٤مل ٟم٘مٓم٦م

 سمٕمد سم٤مًمٚمبس هق اعم٘م٤مم ذم اًمتٖمػم ان ٟمخت٤مر اٟم٤م( ) اعمت٠مهللم صدر ذيمر و

 اًمِمٞمخ يمالم ذم ُمذيمقر همػم اٟمف احل٤مل و الول اًمِمؼ ذم هذا ادرج ىمد و اًمٚمبس

 .وضمقدي ُمرأ ُمالزُم٦م سملم و اًمتٖمػم سملم ُمالزُمف ضمٕمؾ اٟمف ُمٜمف ئمٝمر طمٞم٨م اًمرئٞمس

 سمّمدد يم٤من اٟمف اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمالم ُمـ ومٝمؿ اٟمف( )يمالُمف ُمـ ئمٝمر و 

 ذم ًمٜم٤م طم٤مضم٦م ل سمام ُمريمب٦م اهن٤م أو ُم٤مدي٦م اًمٜمٗمس ان هل و اظمرى زاوي٦م ُمـ الؿمٙم٤مل

 .اصال اجلٝم٦م هذه ُمـ الؿمٙم٤مل يّمدد يٙمـ مل اًمرئٞمس اًمِمٞمخ اذ ٟم٘مٚمف

 خيٚمق ل اعم٘م٤مم ذم اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ٕمب٤مرةًم( ) اعمت٠مهللم صدر ومتٗمسػم قمٚمٞمف و

 . ُمقاوع قمدة ذم ٟمٔمر ُمـ

 يم٤من و ٤مهل طم٤مضم٦م ل زوائد ومٞمف اٟمف ال وارد الول الؿمٙم٤مل ان: ومتٚمخص

 ان ىمبٚمٜم٤م ان و صقرة اًمٜمٗمس شمٙمقن ان يٛمٙمـ ل خمتٍمة سمٕمب٤مرة ي٘م٤مل ان سم٤ملُمٙم٤من

 . هب٤م ُمتحدة اًمّمقرة شمٙمقن سمحس٨م ُمتّمقرة شمٙمقن

 و يمالُمف ٟمص 1الؾمٗم٤مر ذم() اعمت٤مهللم صدر طمٙمك ىمد و :الثاين االشكال

 وضمقد يٗمرض ومت٤مرة( ب) و( أ) مه٤م و ؿمٞمئلم وضمقد رضاوم اذا اٟمف :طم٤مصٚمف

 سم٘م٤مء ُمع اًمذات اقمراض ذم شمٖمػم وضمقد يٗمرض اي طم٤مل امم طم٤مل ُمـ اؾمتح٤مًم٦م

 (.ب) امم( أ) ػمومٞمتٖم وضمقدي طم٤مل امم قمدُمل أو وضمقدي طم٤مل ُمـ اًمذات

 و صم٤مًم٨م رء قمٜمٝمام ًمٞمحدث ظمرآ رء و (أ) سملم اًمؽميمٞم٥م يٗمرض شم٤مرة و

  .ُمثال( ب)هق
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( ب) ص٤مر(  أ) ان يأ آظمر ؿمٞمئ٤م اًمٌمء صػمورة ُمٕمٜمك ان يٗمرض وصم٤مًمث٦م

 .واطمد اًمقضمقد ًمٙمـ و ُمقضمقدان ومٝمام( ب) و( أ) سملم احت٤مد هٜم٤مك يٙمقن سمحٞم٨م

 ومٞمٝمام يقضمد ل اٟمف ضمٝم٦م ُمـ يم٤مٟمف و ٟم٤مومٕملم همػم ًمٙمٜمٝمام و ُمٕم٘مقلن األولن و

 و اعم٤مدة أو اًمٕمرض و اجلقهر سملم الٟمْمامُمل اًمؽميمٞم٥م قمغم سمٜمل ًمق يمام اصال احت٤مد

 اًمٕمٞمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك ل اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة سمٛمٕمٜمك اٟمف ال احت٤مد ومٞمٝمام يم٤من ان و اٟمف أو اًمّمقرة

 . ذطمف شم٘مدم ُم٤م قمغم اًمت٤مُم٦م

 يٙمقن ان اُم٤م وم٤مٟمف ُمٕم٘مقل همػم هق و اًمث٤مًم٨م هق اعم٘مّمقد يٙمقن ان و سمد ومال

 هلام ًمٞمس و وضمقدان هلام ُمتاميزان اصمٜم٤من ُمقضمقدان ومٝمام ُمقضمقدا الُمريـ ُمـ يمؾ

 .واطمد وضمقد

 ُمثال( ب( )أ) صػمورة ُمـ يٚمزم ومخٞمٜمئذ ُمقضمقد همػم اطمدمه٤م يٙمقن ان اُم٤م و

 يم٤من اًمذي( أ)وم٤من احت٤مد ذًمؽ ُمـ حيّمؾ ل و ُمقضمقدا يم٤من اًمذي يبٓمؾ ان هق

 ل ُمٕمدوُم٤م ؿمٞمئ٤م ص٤مر( أ) ان يٕمٜمل ومٝمذا ُمٕمدوم هق اًمذي( ب) ص٤مر اذا ُمقضمقدا

 .ُمقضمقداً  ظمرآ ؿمٞمئ٤م

 سم٤معم٘م٤مم صخيت ل و ُمٓمٚم٘م٤م الحت٤مد يبٓمؾ شمرى يمام اًمدًمٞمؾ هذا و

 اًمٚم٥م و اًمروح طمٞم٨م ُمـ ًمٕمٚمفُم٤م اًمِمٗم٤مء ذم ذيمر و الؿم٤مرات ذم ذيمره ُم٤م هذا

( ) اعمت٠مهللم صدر ٟم٘مؾ ىمد و - ُم٤مذيمره وطم٤مصؾ ولاأل ُمـ ي٘مرب أو يتحد

 دقمقى وم٤من ُمٕم٘مقًم٦م همػم اعمٕم٘مقلت هل شمّمػم اًمٜمٗمس ان دقمقى ان - قمب٤مرشمف ٟمص

 و( ب) ص٤مر( أ) ان يٗمرض يم٤من ُمٕم٘مقل همػم ُمٓمٚم٘م٤م آظمر ؿمٞمئ٤م اًمٌمء يّمػم ان

 اظمرى صقرة سًمب و صقرة ظمٚمع ىمد( أ)ُمثؾ اًمٌمء ان يٗمرض ان اُم٤م: لٟمف ذًمؽ
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 ُمع يمقٟمف طم٤مل و ؿمٞمئ٤م ومماأل اًمّمقرة ُمع يمقٟمف طم٤مل اعمِمؽمك ُمراأل يٙمقن و

 مل يأ اًمث٤من اًمٌمء ولاأل اًمٌمء احل٘مٞم٘م٦م ذم يٍم ومٚمؿ ظمرآ ؿمٞمئ٤م ظمرىاأل رةاًمّمق

 ٟمرضٟم٤م اذا ومٞمام - ُمقوققمف سم٘مل واٟمام سمٓمؾ ىمد ولاأل اًمٌمء سمؾ( ب( )أ) يٍم

 . - اعمريم٥م ًمٚمٛمجٛمقع ٟمرضٟم٤م اذا ومٞمام - ُمٜمف ضمزء أو - الومم ًمٚمّمقرة

 سمٖمػم( ب)ظمرآ ؿمٞمئ٤م( أ) اًمٌمء ص٤مر سمؾ يمذاًمؽ ُمراأل قنٙمي ل ان اُم٤م و

 يٙمقن ان اُم٤م( ب) اًمٌمء ذًمؽ ص٤مر ىمد اذ( أ) ان :ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ اعمزسمقر اًمِمٙمؾ

 سمؾ آظمر ؿمٞمئ٤م ص٤مر ومام ُمٕمدوُم٤م يم٤من وم٤من ُمٕمدوُم٤م أو( ب) صػمورشمف سمٕمد ُمقضمقدا

 .آظمر رء طمّمؾ و هق قمدم

 ُمقضمقد اُم٤م( ب) هق و اًمٞمف ص٤مر ومام اًمّمػمورة سمٕمد طمتك ُمقضمقدا يم٤من ان و 

 .ُمٕمدوم أو ايْم٤م

 وم٘مد ُمٕمدوُم٤م يم٤من ان و واطمد ُمقضمقد ل ُمقضمقدان ومٝمام ُمقضمقدا يم٤من وم٤من

 . ُمٕم٘مقل همػم هذا و ُمقضمقدا ظمرآ ؿمٞمئ٤م ل ُمٕمدوُم٤م ؿمٞمئ٤م اعمقضمقد هذا ص٤مر

 شمّمػم ان يٕم٘مؾ ومال قمٚمٞمف و حم٤مل ُمٓمٚم٘م٤م ؿمٞمئلم سملم الحت٤مد ان: ومتٚمخص

 . الؿمٞم٤مء صقر اًمٜمٗمس

 اًمٜم٤مس سملم هق ُم٤م ايمثر و:) 255ص 3ج الؾمٗم٤مر ذم قمٜمف ٟم٘مؾ ُم٤م قمغم ىم٤مل صمؿ 

 خمٞمٚم٦م قالسم٤مىم يتٙمٚمؿ ان قمغم طمريّم٤م ويم٤من ايس٤مهمقضمل هلؿ صٜمػ اًمذي هق هذا ذم

 ذًمؽ ذم اًمتٛمٞمز اهؾ يدل و اًمتخٞمؾ قمغم هًمٖمػم و ًمٜمٗمسف ُمٜمٝم٤م ي٘متٍم صقومٞم٦م ؿمٕمري٦م

 (. اًمٜمٗمس ذم يمتبف و اعمٕم٘مقلت و اًمٖم٘مؾ ذم يمتبف

 اًمٜمٗمس ٙمقني و يزيٜمف و جيٚمٞمف و اًمٜمٗمس ؾحي الؿمٞم٤مء صقر ان ٟمٕمؿ:) ىم٤مل صمؿ
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 (.اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ سمتقؾمط هل٤م يم٤معمٙم٤من

 ي٘مبؾ و اًمت٤مُم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م يٜمٗمل اٟمف ُمـ اًمٞمف اذٟم٤م ُم٤م شم١ميد ًمٕمٚمٝم٤م اًمٕمب٤مرة هذه و

 . اًمتٝم٤موم٧م هل٤م ٟمس٥م اًمتل يمٚمامشمف سملم جيٛمع هبذا و اعمتّمٚم٦م اًمزي٤مدة

 .دىمٞم٘م٦م سمّمقرة اًمٜمزاع حمؾ حترر ان يٛمٙمٜمؽ ايْم٤م هبذا و

 اٟم٤م هق و واطمد سمجقاب الؿمٙم٤مًملم يمؾ قمـ() اعمت٠مهللم صدر اضم٤مب و 

 ُمـ ُمر سمام ذًمؽ اُمٙم٤من قمغم اطمت٩م و ،واطمد سمقضمقد ًمٙمـ و ُمقضمقدان اهنام ٟمخت٤مر

 يّمػمان وضمقدان  هلام اًمٚمذان اعمقضمقدان يّمػم ان سمٛمٕمٜمك الحت٤مد . اًمِمقاهد

 . حم٤مل واطمد سمقضمقد ُمقضمقديـ

 درص ٙمكطم ىمد و ايْم٤م اًمرئٞمس اًمِمٞمخ اورده اميم :الثالث االشكال

 صقرة ص٤مرت ًمق اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م ًمق و) :هل و قمب٤مرشمف الؾمٗم٤مر ذم( ىمده)اعمت٠مهللم

 ذم ًمٞمس و ومٕمؾ سمذاهت٤م هل و اًمٗمٕمؾ هل اًمّمقرة و سم٤مًمٗمٕمؾ اعمقضمقدات ُمـ رء

 ....(. وضم٥م ًمٌمء اًم٘م٤مسمؾ ذم اًم٘مبقل ىمقة اٟمام و رء ىمبقل ىمقة اًمّمقرة ذات

 ومٞمٝم٤م حيتٛمؾ و اًمٕمب٤مرة هذه شمٗمسػم ذم يمالُمف ذم اًمٜم٤مفمرون اظمتٚمػ ىمد و

 : ُمٕمٜمٞم٤من

 قم٘مٚمٞم٦م صقرة اًمٜمٗمس ص٤مرت سم٤من سم٤مًمّمقرة اًمٜمٗمس سم٤محت٤مد ىمٚمٜم٤م ًمق اٟمف :ولاأل

 صقرة ص٤مرت اًمتل اًمٜمٗمس شم٘مبؾ ل ان ومٞمٚمزم هل٤م لُم٤مدة ومٕمٚمٞم٦م اًمّمقرة نإ ومحٞم٨م

 اًمّمقرة و اعم٤مدة طم٤مُمٚمٝم٤م اًم٘مقة و اًم٘مقة ومرع اًم٘مبقل لن اظمرى صقرة شم٘مبؾ ل ان

 . هل٤م ُم٤مدة ل

 ىمد و( ) اًمسبزواري ٞمؿٙمًمٚمح هق اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ًمٙمالم ػماًمتٗمس ذاه و
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 .1رالؾمٗم٤م قمغم اًم٘مٞمٛم٦م طمقاؿمٞمف ذم ًمف اؿم٤مر

 ذم اًمٜم٤مفمريـ سمٕمض ُمـ ومٞمٔمٝمر( ) اعمت٠مهللم صدر ومٝمٛمف ومٞمام اظمتٚمػ ىمد و

 .2() لماعمت٠مهل صدر ومٝمٛمف اًمذي هق هذا ان(ٚمفُمدفم())يمالُمف

 هق( ) اعمت٠مهللم صدر ومٝمٛمف اٟمام( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ُمـ ئمٝمر سمٞمٜمام

 ضمقاب فم٤مهر ان خيٗمك ول(:))ىم٤مل اًمّمحٞمح هق هذا و اًمث٤من اعمحذور

 اًمّمقرة هل( )اعمّمٜمػ يمالم ذم اًمّمقرة لن اًمِمٞمخ ايراد يٓم٤مسمؼ ل اعمّمٜمػ

 ُمٜمٓمقق هق ُم٤م دومع اعمّمٜمػ ُمراد ًمٙمـ اعمٕم٘مقًم٦م اًمّمقرة اًمِمٞمخ يمالم ذمو اًمٜمققمٞم٦م

 ؿمٞمئ٤م ٕم٘مؾشم ان ىمبؾ اًمٜمٗمس ان هق و ٤مطاعمٜم جري٤منسم ُمٗمٝمقُمف هق ُم٤م و اًمِمٞمخ يمالم

 (.اضم٤مب سمام اضم٤مب اظمرى صقرة ىمبقل قمـ شم٤مسمك اًمّمقرة و صقرة

 صقرة اًمٜمٗمس شمّمػم سم٤من اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ سم٤محت٤مد ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ ل اٟمف: اًمث٤من

 ُمـ هل٤مو ُم٤مدة ل ومٕمٚمٞم٦م ةاًمّمقر هٙمذا و هل٤م ُم٤مدة ل ومٕمٚمٞم٦م و صقرة اًمٜمٗمس اذ

 . سم٤ملظمرى اًمٗمٕمٚمتلم اطمدى احت٤مد يٛمٙمـ ل اٟمف اًمقاوح

 ان ي٘م٤مل نل ُمٕمٜمك ل و صقرة اي اًمٜمٗمس شم٘مبؾ ل ان ومٞمٚمزم هذا قمغم و

 . الومم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة شم٘مبؾ ًمٙمٜمٝم٤م و اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة شم٘مبؾ ل اًمٜمٗمس

 اؾمتٗم٤مدو 3اًمتٗمسػم هذا اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمالم ذم اًمٜم٤مفمريـ سمٕمض اطمتٛمؾ و

 ضمسامٟمٞم٦م اهن٤م ُمـ اًمٜمٗمس ذم ًمٜمٔمريتف( )اعمّمٜمػ ضمقاب ارضم٤مع ُمـ ذًمؽ
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 . احلدوث

 سمٛم٘م٤مُمٜم٤م خيتص ولاأل الؿمٙم٤مل ان ضمٝم٦م ُمـ الول اًمتٗمسػم يرضمح ىمد ًمٙمـ و

 صقرة ؾشم٘مب ل اًمّمقرة ان طمٞم٨م و صقرة ص٤مرت اًمٜمٗمس ان قمغم يبتٜمل طمٞم٨م

  ظمرىأ صقرة اًمٜمٗمس ٘مبؾشم ل ان ومٞمٚمزم ظمرىأ

 و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد امم ذه٥م سمٛمـ وروده خيتص ومال اًمث٤من الؿمٙم٤مل اُم٤م و

 سمؾ ًمذاًمؽ يذه٥م مل ُمـ قمغم طمتك يرد سمؾ صقرة شمّمػم اًمٜمٗمس ان سمٛمٕمٜمك اعمٕم٘مقل

 ُمٜمسقب هق يمام اٟمْمامُمل اًمّمقرة و اعم٤مدة سملم اًمؽميمٞم٥م ان يرى ُمـ قمغم طمتك

 ًمق و ظمرىأ صقراً  شم٘مبؾ اًمٜمٗمس همػم ّمقراًم سم٘مٞم٦م سم٤من قلي٘م ل وم٤مٟمف اًمرئٞمس ًمٚمِمٞمخ

 . اٟمْمامُمٞم٤م اًمؽميمٞم٥م يم٤من

 سم٤معمحذور اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمالم شمٗمسػم هق الٟمس٥مو الفمٝمر ان: ومتٚمخص

 .ولاأل

 . اًمرئٞمس اًمِمٞمخ يمٚمامت ذم ضم٤مء اًمذي الؿمٙم٤مل ظمالص٦م هل هذه

 ىمقًمف هل و طمِمق هل سمؾ اًمٞمٝم٤م طم٤مضم٦م ل شمتٛمف يمالُمف ذم وردت ىمد اٟمف صمؿ

 قمٜمف( )اعمت٠مهللم صدر ٟم٘مٚمف ُم٤م ومراضمع(اًمٌمء هذا ُمـ ًمٞمس و......يم٤من وم٤من:)

 .1الؾمٗم٤مر ذم

 هل ًمٞمس٧م اًمٜمٗمس ان اعمت٘مدُم٦م الؿمٙم٤ملت ُمـ فمٝمر ىمد اٟمف ذًمؽ سمٕمد ذيمر و

 يراد ان وم٤مُم٤م اًمٕم٘مؾ اُم٤م و ،اًمٕم٤مىمٚم٦م هل اًمٜمٗمس سمؾ ُمٕم٘مقًم٦م هل و قم٘مؾ هل و ٚم٦مقم٤مىم

 اعمٕم٘مقًمٞم٦م ومقصػ اٟمٗمسٜم٤م ذم لهن٤م ُمٕم٘مقًم٦م هل و قم٘مؾ هل وم٤مًمّمقرة اًمّمقرة سمف
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 هذه ان ال قمالىم٦م قمـ يٙمِمػ يم٤من ان و ًمٚمٜمٗمس اًمٕم٤مىمٚمٞم٦م وصػ و ًمٚمّمقرة

 ؿمٞمئ٤م اعمٕم٘مقل و اًمٕم٘مؾ و اًمٕم٤مىمؾ يٙمقن ومال قمٚمٞمف و الحت٤مد ل رومٞم٦ماًمٔم هل اًمٕمالىم٦م

 . واطمدا

 اعمجرد قم٘مؾ هل و واطمدة طم٤مًم٦م ذم يتٕم٘مؾ الحت٤مد هذا ان :ىم٤مل و  اؾمتدرك صمؿ

  . شمفسمذا قمٚمٛمف اي ذاشمف

 ذم سم٤مق هق و اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ اي شمٕم٘مؾ هب٤م اًمتل اًمٜمٗمس ىمقة سمف يراد ان اُم٤م و

 سمف لٜمقم ان و، ًمٚمٜمٗمس الؾمتٕمداد ُمٓمٚمؼ سمف قمٜمل ان اًمبدن ذم ُم٤مداُم٧م اًمٜمٗمس

 .اًمٗمٕمؾ وضمقد ُمع يبٓمؾ الؾمتٕمداد لن سم٤مق همػم ومٝمق اخل٤مص الؾمتٕمداد

 .اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ذيمره ُم٤م هذا و

 :ىم٤مل ظمالصتف ُمٜمف ٟمذيمر ـمقيؾ سمجقاب هللماعمت٠م صدر ذًمؽ قمـ اضم٤مب و

 ان ال اًمٕم٤ممل هذا ُمقضمقدات ُمـ واطمدة صقرة يم٤مٟم٧م اًمٗمٓمرة اوائؾ ذم وم٤مًمٜمٗمس)

 ُمـ رء صقرة اولً  ومٝمل اًمتدري٩م قمغم اعمٚمٙمقت قم٤مًمؽ امم اًمسٚمقك ىمقهت٤م ذم

 اًمٗمٕمٚمٞم٦م شمٚمؽ سملم ُمٜم٤موم٤مة ل و اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر ىمبقل ىمقهت٤م ذم و اجلسامٟمٞم٦م اعمقضمقدات

 رء ُمـ اًمٌمء وضمقد ان اًمِمٞمخ ىمقل طمٙم٤مي٦م ُمـ ُمر سمام الؾمتٙمامزم ًم٘مبقلا هذا و

 سمٓمريؼ يٙمقن ىمد و اًمٓمقًمٞم٦م اًمسٚمس٦م ؾمٚمقك هق و الؾمتٙمامل سمٓمريؼ يٙمقن ىمد

 احلسٞم٦م اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م وم٤مًمّمقرة اعمٕمدات ذم يمام اًمٕمروٞم٦م اًمسٚمس٦م ؾمٚمقك هق و اًمتٗم٤مؾمد

 قمٚمٞمٝم٤م يٗمٞمض ُم٤م ولأ هق و اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمّمقرة يمامدة هل و اخلٞم٤مًمٞم٦م ًمٚمّمقرة يمامدة

 ؾمٜمزيدك و اًمٞمف اذٟم٤م يمام اًمٞمٝم٤م ص٤مئرة اًمتدري٩م قمغم صمقاٟمٞمٝم٤م صمؿ اعمٕم٘مقلت وائؾأ

  .ايْم٤مً  ايْم٤مطم٤مً 
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 اًم٘مبقل ضمٝم٦م سمؾ  سٚمؿٟم ل ىمٚمٜم٤م اًمٌمء ىمبقل ىمقة اًمّمقرة ذات ذم ًمٞمس وم٘مقًمف

  .اًمبسٞمط اًمٜمقع ذم اًمٗمّمؾ شمْمٛمـ ومٞمٝم٤م ٛمٜم٦مُمْم

 ىمد اًم٘مبقل ظمرآ سمٛمٕمٜمك ٙمـًم و ٟمٕمؿ ىمٚمٜم٤م ًمٚمٌمء اًم٘م٤مسمؾ ذم اًم٘مبقل اٟمام :ىمقًمف

 ص٤مر اذا يم٤معمتّمؾ اًمٌمء ُم٘م٤مسمؾ وثدحل يٙمقن اًمذي اًمتجددي الٟمٗمٕم٤مل يٕمٜمل

 وم٤مًمٌمء الؾمتٙمامل ىمقة سمٛمٕمٜمك اًم٘مبقل اُم٤م و ،هقاء ص٤مر اذا اعم٤مء و ُمٜمٗمّمال

 .( اًمٙمامًمٞم٦م ذم اؿمتداده امم سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمٕمٜمك هبذا سم٤مًم٘مبقل اشمّم٤مومف يٛمٙمـ اًمّمقري

 اًمٖمػم ذًمؽ)  :اًمٜمٗمس قمغم اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر يأ ٖمػماًم ـمرو ضمقاز وضمف ذم ىم٤مل صمؿ

 اًمّمقرة هذه ُمع ُمتحد ُمٕمٜمك هق سمؾ ُمقضمقدة صقرة سم٤مًمٗمٕمؾ سم٤مٟمف همػميتف ًمٞمس٧م

 ل ذًمؽ وضمقد هق قمٜمدٟم٤م اًمٌمء صقرة ُمـ اعمراد لن اًمقضمقد ذم احت٤مداً  اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م

 شمٙمقن ىمد ًمٙمـ سمسٞمٓم٦م واطمدة ال شمٙمقن ل رء ًمٙمؾ وم٤مًمّمقرة ُمٜمف كمٙماًم اعمٗمٝمقم

 وضمقداً  يٙمقن ىمد اٟمف يمام يمذاًمؽ يمذاًمؽ شمٙمقن ل ىمد و يمامًمٞم٦م يمثػمة عمٕم٤من ىم٤مُمّمدا

 ُمّمداىم٤م شمّمػم ىمقي٧م اذا وم٤مًمٜمٗمس ،ٟم٤مىمّم٤مً  وٕمٞمٗم٤مً  وضمقداً  يٙمقن ىمد و ؿمديداً  ىمقي٤مً 

 ضمسامن ٟم٤مىمص ًمٜمقع صقرة ومرسمام طمدة قمغم وضمدت اذا ُمٜمٝم٤م يمؾ يمثػمة عمٕم٤من

 صقرة ٝم٤مُمٜم ومٚمٙمؾ اعمٕم٘مقًم٦م الرض و اعمٕم٘مقل اًمِمجر و اعمٕم٘مقل يم٤مًمٗمرس

 ُم٤مدي ٟمقع صقرة يم٤مٟم٧م اجلسامٟمٞم٦م اعمقارد ذم اقمٜمل اخل٤مرج ذم وضمدت اذا ضمسامٟمٞم٦م

 يٙمقن ان يٚمزم ل قم٘مكم سمجقهر ُمتحداً  يم٤من اًمٕم٘مؾ قم٤ممل ذم ُمٜمٝم٤م اعمٕم٘مقل وضمد اذا و

 اقمغم وضمف قمغم سمف اعمتحدة اعمٕم٤من ُمـ ُمٕمٜمك سمؾ اًمٕم٘مكم وضمقده ٟمحق أو ذاشمف صقرة

 قم٤مل وضمقد اًمٕم٘مكم اًمقضمقد لن اًمدٟمٞم٦م ٟمٞم٦ماجلسام سم٤مًمّمقر هاحت٤مد ُمـ اذف و

 ُم٤م و الضمس٤مم يمقطمدة ل واطمد سمقضمقد اعمٕم٘مقلت مجٞمع ُمٜمف يقضمد ىمد ذيػ
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 اًمّمقرة هل يم٤مٟم٧م ان حم٤مًم٦م ل اًمٜمٗمس ومتٙمقن خي٤مًمٗمف يم٤من ان و ىمقًمف و ومٞمٝم٤م

 أو سم٤مًمٙمامل ه٤مهمػم سمؾ سم٤مًمٕمدد ذاهت٤م همػم شمٍم مل ىمٚمٜم٤م ذاهت٤م همػم ص٤مرت ىمد اعمٕم٘مقًم٦م

 (.اذف و اومْمؾ ص٤مر ىمد و يم٤من اًمذي اًمقضمقد سم٘م٤مء ُمع اعمٗمٝمقم و سم٤معمٕمٜمك

 سم٤مس ل اٟمف هل و واطمدة سمٕمب٤مرة ٟمٚمخّمف ان يٛمٙمٜمٜم٤م و هذيمر ُم٤م سمٕمض هذا

 اعمتٕمٚم٘م٦م اًمّمقرة ذم اًمٚمبس سمٕمد اًمٚمبس ُمـ هل اًمتل و الؾمتٙمامًمٞم٦م سم٤مًمتٖمػمات

 . اًمٚمبس و اخلٚمع ُمـ هل اًمتل اًمٕمروٞم٦م اًمتٖمػمات قمٚمٞمٝم٤م متتٜمع ٟمٕمؿ سم٤معم٤مدة

 اخل٤مرضمل ًمٚمٕمدم ُمّمحقسم٤م يٙمقن ىمد اًم٘مبقل سم٤مجلٛمٚم٦م و:)قًمفىم اًمٞمف يِمػم يمام

 -اًمٚمبس سمٕمد ًمٚمبس اؿم٤مرة اًمث٤من و (ًمف اًمذهٜمل ًمٚمٕمدم ُمّمحقسم٤م يٙمقن ىمد و ًمٚمٌمء

 -ًمؽسمذ قمٜمف اًمتٕمبػم وضمف اهل٤مُمش ذم( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ اووح ىمد و

 اًمّمقرة اُم٤م و هب٤م ٚم٘م٦ماعمتٕم اًمّمقرة ؿم٤من اًمث٤من و اًم٘م٤مسمٚم٦م اعم٤مدة ؿم٤من الول و)

 (.ُمٜمتٔمر ل يمام ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اعم٤مدة ُمـ اًمقضمقه يمؾ ُمـ اًمؼميئ٦م

 ضمسامٟمٞم٦م اهن٤م ُمـ اًمٜمٗمس ذم سمٛمبٜم٤مه يرشمبط ل اجلقاب هذا ان خيٗمك ل و

 .اًمب٘م٤مء روطم٤مٟمٞم٦م احلروف

  اًمٚمبس ًمتّمحٞمح يم٤مف سم٤معم٤مدة اًمتٕمٚمؼ يم٤من ان اٟمف هق و واوح قمٚمٞمف اليراد و

 ًمتّمحٞمحف يم٤مومٞم٤م يٙمـ مل ان و واًمٚمبس اخلٚمع ًمتّمحٞمح ومٚمٞمٙمػ اًمٚمبس سمٕمد

 . ًمٙمٚمٞمٝمام يٙمٗمل ل ان وم٤معمٗمروض

 اًمتٖمػم اُمتٜم٤مع ٘متيضي اٟمف قمغم سمٜمل اذا اًمٌمء دمرد سم٤من ي٘م٤مل ان اًمالزم و

 ان ال همػمه اًمتٖمػم ىم٤مسمؾ دام ُم٤م اًمتٖمػمات يّمحح يمٞمػ ُم٤م سمقضمف سم٤معم٤مدة وم٤مرشمب٤مـمف

 . اًمّمقرة و اعم٤مدة سملم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م ُم٘مت٣م هق يمام ُمٕمف ُمتحدا يٙمقن
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 اٟمف شم٘مدم يمام ممت٤مزيـ وضمقديـ سملم الحت٤مد لُمتٜم٤مع ُمْم٤موم٤م اٟمف قمٚمٞمف يرد ًمٙمـ و

 . سم٤معم٤مدي ُمتحد هق و جمردا يٙمقن يمٞمػ طمٞمٜمئذ لٟمٗمٝمؿ

 .ُم٤مهٞم٦م أو وضمقد هل اًمّمقرة ان قمغم يبتٜمل ل اجلقاب ان اًمٔم٤مهر ان يمام

 يٙمقن ان يٚمزم ل) (:)ىمقًمف( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ومن ىمد و هذا 

 ذات اذاىم٤مت اعمٕم٘مقلت وضمقد اي:)سم٘مقًمف(اًمٕم٘مكم وضمقده ٟمحق أو ذاشمف صقرة

 ٦ماخلٗمٞم اًمٚمٓمٞمٗم٦م ُم٘م٤مم و اًمٜمٗمس ذات سمف وضمقده٤م ان ل ذاهت٤م فمٝمقر و اًمٜمٗمس

 .( دم٤مف سمال اعمٕم٘مقلت وضمقد اًمٔمٝمقري ومقضمقده٤م

 الحت٤مد ًمٕمدم ىمربا هق ًمٚمٔم٤مهر خم٤مًمٗمتف امم ُمْم٤موم٤م وم٢مٟمف ومٞمف ُم٤م خيٗمك ل ًمٙمـ و

 .الحت٤مد ُمـ

 (.) اعمت٠مهللم صدر سمف اضم٤مب ُم٤م ومس٤مد ومٔمٝمر

 الؾمتٙماممم اًم٘مبقل هذا احل٘مٞم٘م٦م وذم)  (:) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ىم٤مل و

 وضمقد اوٛمحالل سمؾ ىمبقل ًمٞمس اعم٘م٤مسمؾ اخل٤مرضمل ًمٚمٕمدم ُمّم٤مطم٥م همػم هق اًمذي

 اًم٘مبقل ذم يمام فالشمّم٤م ومبٛمٕمٜمك هٜم٤م ىمبقل يم٤من ًمق و اؿمتداده سمٛمٕمٜمك وضمقد حت٧م

 هذا ُمع و ًمٗمٕمٚمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م ىمبقل قمدم شمسٚمٞمؿ ومٞمٛمٙمـ ُمر يمام اًمالزم و اعمٚمزوم ذم اًمذي

 ىمبقل شمسٚمٞمؿ قمغم الحت٤مد اًمتقىمػ ًمٕمدم يأ (قمٚمٞمف شمقىمٗمف ًمٕمدم الحت٤مد يرض ل

 . ًمٗمٕمٚمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م

 ٟم٘مقل ايْم٤م ٟمحـ :ي٘م٤مل ان ووحاأل اجلقاب و)  :ًمف ظمرىأ طم٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤مل

 صقرة اًمِمٞمخ قمرف و يمٞمػ اعم٤مهٞمف طمٞم٨م ُمـ ظمرىاأل ّمقرةاًم شم٘مبؾ ل اًمّمقرة

 ي٘مبؾ اًمقضمقد و ظمرىأ ُمٝمٞم٦م شمّمػم ل اعمٝمٞم٦م و هق هب٤م هق اًمتل تفٞماًمِمئءسمٛمٝم
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 ُم٤مدة سم٤مقمتب٤مر ُمقضمقد الٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚم٘مقة اعمّمحقب اًم٘مبقل و اًمِمدة و اًمْمٕمػ

 ذم اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ و يمٞمػ سم٤مؾمٓمر هذا ىمبؾ( ) تزماًم يمام هٞمقله و اًمبدن

 الشمّم٤مف سمٛمٕمٜمك قلاًم٘مب اًمتزام و ٤متًمٚمٓمبٞمٕمٞم الومم يم٤مهلٞمقمم ًمٚمٛمٕم٘مقلت ٗمساًمٜم

 (. اجلقاب ًمدائرة شمقؾمع

 ىمبقل ىمقة اًمّمقرة ذات ذم ًمٞمس اٟمف ايد ان سمٕمد ًمف ظمرىأ طم٤مؿمٞم٦م ذم ىم٤مل و

 و اعمستحٞمؾ  الٟم٘مالب ًمزم ىظمرأ صقرة  ىمبقل ىمقة ٤مومٞمٝم يم٤من ًمق و) :سم٘مقًمف ؿمٞمئ

 ٙمذاوم سم٤مـمٚم٦م اًمتقازم و ُمتٕم٤مٟمدة اًمٗمٕمٚمٞم٤مت شمٙمـ مل و اعمِمؽميم٦م اعم٤مدة امم حيت٩م مل

 ومٕمؾ هق اًمذي اعمٜمبسط سم٤مًمقضمقد ُمٜم٘مقض ُم٤مذيمره :ىمقلأ:)() ىم٤مل( اعم٘مدم

 (واطمدة ال اُمرٟم٤م ُم٤م و) :ىم٤مل يمام اًمقاطمد اُمره و اعم٘مدس ومٞمْمف و شمٕم٤ممم اًمقاضم٥م

 اُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٝمٞم٦م ذم ًمٞمس و الُمٙم٤مٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م سم٤معمٝمٞم٤مت ُمتحد وطمدشمف ُمع وم٤مٟمف

 .ُمٝمٞم٦م امم ُمٝمٞم٦م شمٜم٘مٚم٥م ل و يم٤مًمٗمرس اظمرى ُمٝمٞم٦م ىمبقل ىمقة س٤منيم٤ملٟم

 ُمتٗم٤موشم٦م ُمراشم٥م ًمف اذ حمدودة وطمده ًمف ًمٞمس اعمٜمبسط اًمقضمقد ان اًمن و 

)  ٚمٞم٦مفم طم٘م٦م وطمدة هلام اذ اًمٜم٤مـم٘م٦م اًمٜمٗمس يمذاًمؽ و همػممه٤م و الوٕمػ و سم٤ملؿمد

 ُمب٤ميـ سمٛمٝمٞم٦م ُمتحد وضمقد يمؾ ان اًمِمٞمخ ىم٤مل انو (اًمٔمؾ ُمد يمٞمػ رسمؽ امم شمر امل

 ذواهت٤م سمتامم طمٞمٜمئذ اًمقضمقدات شمب٤ميـ يٙمقن و ،اظمرى سمٛمٝمٞم٦م ُمتحد آظمر ًمقضمقد

 اسمـ ؿمبٝم٦م ُمٜمٝم٤م يمثػمة حمذورات زمًم ُمرة همػم ُمر يمام ومٞمٝم٤م شمريمٞم٥م ل اذ اًمبسٞمٓم٦م

 .خيٗمك ل يمام شمقطمٞمد يب٘مك ل و اًمبٞمٜمقٟم٦م ؿمٜم٤مقم٦م شمبلم طمٞمٜمئذ ةو يمٛمقٟم٦م

 ُمـ هب٤م احتد ُم٤م سم٤مقمتب٤مر اتقضمقداًم قمغم سم٤مًمبٞمٜمقٟم٦م احلٙمؿ سم٤من سم٤من لاو هلذا و 

 .(سم٤مًمذات ل اعمٝمٞم٤مت
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 اظمتّم٤مرٟم٤م ذم شمتٝمٛمٜم٤م ل ًمٙمل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٕمب٤مئر هذه ذم اوم٤مده ُم٤م وظمالص٦م

 سمٛمٕمٜمك اُم٤م هق سمؾ سم٘مبقل ًمٞمس سم٤مًمّمقر ٚمٜمٗمسًم الؾمتٙمامزم اًم٘مبقل ان :هق

 ان ذم حمذور ل و ىمبقل اٟمف أو الشمّم٤مف سمٛمٕمٜمك أو وضمقد حت٧م وضمقد اوٛمحالل

 اٟمام و ،ومٞمِمتد وٕمٞمٗم٤م يم٤من اٟمف سمٛمٕمٜمك اظمرى صقرة وضمقد صقرة دوضمق ي٘مبؾ

 ٟمٕمؿ سمف ٟم٘مقل ل ٟمحـ و اظمرى صقرة ُم٤مهٞم٦م صقرة ُم٤مهٞم٦م شم٘مبؾ ان ذم اعمحذور

 ظمرآ ؿمٞمئ٤م اًم٘مقة طم٤مُمؾ يٙمقن ان ظمرىأ صقرة ًمقضمقد صقرة ىمبقل ذم يِمؽمط

 .طمال هذا

 ُمتحد وطمدشمف ُمع وم٤مٟمف اعمبسط سم٤مًمقضمقد ُمٜم٘مقض ُم٤مذيمر وم٤من ٟم٘مْم٤م اُم٤م و 

 ًمٞمس و اظمرى ُم٤مهٞم٦م ىمبقل ىمقة اُمٙم٤مٟمٞم٦م ُم٤مهٞم٦م ذم ًمٞمس اٟمف ُمع اعمختٚمٗم٦م سم٤معمٝمٞم٤مت

 و ؿمدة ُمتٗم٤موشم٦م ُمراشم٥م هل٤م اًمٜمٗمس ومٝمٙمذا ُمتٗم٤موشم٦م ُمراشم٥م ًمف ان ضمٝم٦م ُمـ ال ذًمؽ

 . ُمتٕمددة ظمرىأ سمٗمٕمٚمٞم٤مت حتتٗمظ ان ُمـ ظمالهل٤م ُمـ شمتٛمٙمـ وٕمٗم٤م

 أو صقرة شم٘مبؾ ل اًمّمقرة ان ىم٤مقمدة دًمٞمؾ وم٤من وٕمٞمػ ُم٤مذيمر يمؾ ًمٙمـ و

 اًمٗمٕمٚمٞم٦م لن حم٤مل ومٕمٚمٞمتلم اضمتامع ان و اًمٗمٕمٚمٞم٦م  طم٤مُمٚم٦م اًمّمقرة ان اظمرى ومٕمٚمٞم٦م

 طم٤مدث يمؾ ان أو وضمقدان اًمقاطمد ًمٚمٌمء يٙمقن ان يٛمٙمـ ل و اًمقضمقد شمس٤موق

 ٕمرضشم ان يّمح ومال ًمٚمامدة وم٤مىمدة اًمّمقرة ان طمٞم٨م و ُم٤مدة و سمٛمدة ققبُمس زُم٤من

 وم٤من سم٤معم٤مدة ُم٤م ٕمٚمؼشم هل٤م اعم٤مدة قمـ اًمٕم٤مري٦م اًمّمقرة ان ي٘م٤مل ان يٜمٗمع ل و صقرة قمٚمٞمف

 اًمٗمٕمٚمٞم٦م امم همػمه ظمرج سمؾ ومٕمٚمٞم٦م امم خيرج مل ىم٤مسمؾ ذم اًمٗم٤مئدة اٟمام ومٞمف وم٤مئدة ل اًمتٕمٚمؼ

 .شم٘مدم يمام ُمستحٞمٚم٦م ًمٙمٜمٝم٤م و ٟم٤مومٕم٦م الحت٤مد دقمقى ٟمٕمؿ اًم٘مبقل حيٛمؾ ل هق و

 . اًمٚمبس سمٕمد اًمٚمبس و اًمٓمقزم الؾمتٙمامل ٕمؿي اًمدًمٞمؾ هذا و
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 و اًمٗمٕمٚمٞم٤مت شمرايم٥م اُمتٜم٤مع ىم٤مقمدة قمـ ٤مزلٟمتٜم اٟم٤م هق اًمّمحٞمح اجلقاب و

 . اعمتٕم٤مٟمدة اًمٗمٕمٚمٞم٤مت هل و اًمٗمٕمٚمٞم٤مت سمبٕمض ٟمخّمٝم٤م

 شمٕم٤ممم ٚمفومٕم وطمده ان ُمٜمف ئمٝمر اٟمف :ومٜم٘مقل ذيمره اًمذي اًمٜم٘مض ذم اًمٙمالم ٘ملسم

 هذا يراد ومال اًمذهـ ذم واطمدة طم٘مٞم٘م٦م ٤مسمٞمٜمٝم شمقضمد الومراد ان ُمـ ازيد ُمٕمٜم٤م هب٤م يراد

 اًمِمخّمٞم٦م اًمقطمدة ارادة قمدم سمٕمد و رج٤ماخل ذم اًمقاطمد ان ي٘م٤مل ان يراد سمؾ وم٘مط

 هل اعمقضمقدات ان سم٤مقمتب٤مر الشمّم٤مًمٞم٦م اًمقطمدة يراد ان وم٤مُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يبٜمل ل لٟمف

 ل اًمتل يم٤معمٞم٤مه ومٝمل قمدم يتخٚمٚمٝم٤م ل هل و اعم٤مهٞم٦م قمتب٤مري٦مل حمْم٦م وضمقدات

 ان ُم٤مإ و ُمٙم٤منال قم٤ممل ذم اشمّم٤مًمٞم٦م وطمدة ومٝمٜم٤مك ضمٜمسٝم٤م همػم ُمـ رء سمٞمٜمٝم٤م يٗمّمؾ

 هق يمام ةدٕمدُمت سمقضمقدات اخل٤مرج ذم ُمقضمقدة واطمدة طم٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك نّ أ يراد

 .اًمٓمبٞمٕمل اًمٙمكم ذم اطمداعمس٤مًمؽ

 ُمع ُمقضمقدة همػم اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمرشمب٦م ان ي٘م٤مل ان يراد ان اُم٤م اٟمف :قمٚمٞمف ويرد  

 ًمٚمٛمرشمب٦م اظمرى و اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمٚمٛمرشمب٦م شم٤مرة وم٤مًمٗمٕمٞمٚم٦م واطمد وىم٧م ذم اًمِمديدة اعمرشمب٦م

 ُم٘م٤مُمٜم٤م قمـ اضمٜمبل ومٝمذا  ٤مسمٞمٜمٝم ًمالشمّم٤مل اشمّم٤مًمٞم٦م وطمدة هٜم٤مك ٟمٕمؿ هٙمذا و يدةاًمِمد

 ان يراد ان اُم٤م و واطمد وىم٧م ذم اضمتٛمٕم٧م ىمد اًمّمقر و اًمٜمٗمس ان اعمٗمروض اذ

 وطمدة وضمقد دقمقى امم حيت٤مج ل ومٝمذا اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمٚمٛمرشمب٦م واضمدة اًمِمديدة اعمرشمب٦م

 رضمؾاًم اير  قمغم سمٜم٤مءا ٤مرجاخل ذم اًمٓمبٞمٕمل اًمٙمكم يمقطمدة ٤مًمٞم٦ماشمّم همػم أو ٤مًمٞم٦ماشمّم

 .لسمٜم٤مء لاسم٤مء لسمٜم٤مء اب ٟمسب٦م  ٟمسبتف ان ُمـ ٛمداناهل

 خمتٚمٗم٦م ُم٤مهٞم٤مت ُمع ُمتحدة اخل٤مرضمٞم٦م اًمقاطمدة احل٘مٞم٘م٦م هذه ان يراد ان اُم٤م و

 ٓمبٞمٕمليم٤مًم اًمٙمكم اًمقضمقد هل و واطمدة طم٘مٞم٘م٦م شمقضمد اٟمف ٟمٕم٘مؾ ل اٟم٤م قمٚمٞمف ومػمد
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 ذم ُم٘مبقل يم٤من ان هذا وم٤من اهلٛمدان اًمرضمؾ راي غمقم سمٜم٤مءا اخل٤مرج ذم اعمقضمقد

 واطمدة ـمبٞمٕم٦م قضمدشم اٟمف ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ لٟمف اًمقضمقد ذم ُم٘مبقل ومٖمػم اعم٤مهٞم٤مت

 و اًمقضمقد وهل واطمدة ٦مطم٘مٞم٘م شمقضمد ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ ل ًمٙمـ و ُمتٕمددة سمقضمقدات

 .شمٜم٤مىمض لٟمف الومراد سمٕمدد ُمتٕمددة سمقضمقدات شمقضمد ًمٙمٜمٝم٤م

 صدر اضمقسم٦م ُمع اًمرئٞمس اًمِمٞمخ ده٤ماور اًمتل تالؿمٙم٤مل ُمـ ٝملتٟمٜم ذاهب و 

 . قمٜمٝم٤م اعمت٠مهللم

 اًمٕم٘مؾ صػمورة قمغم ذيمرت اًمتل الؿمٙم٤ملت ان ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ اٟمف صمؿ

 اًمٕم٘مؾ سملم الحت٤مد دقمقى قمغم واردة احل٘مٞم٘م٦م ذم هل سم٤مًمٗمٕمؾ قم٘مال اهلٞمقلن

 .ومٞمٝم٤م شم٤مُمؾ عمـ يتْمح يمام اؿمٙم٤مل ل الحت٤مد دون ومٛمـ ال و اعمٕم٘مقل و اهلٞمقلن

 هذا ذم اؿمٙم٤مًملم ذيمرو ىمد و اعم٘م٤مم ذم هل٤م اًمتٕمرض اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ يم٤من اًمذ و 

 :اعمٓمٚم٥م

 ُمـ ومّمؾ و ًمالضمس٤مم اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمّمقر مجٚم٦م ُمـ الٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمس ان :االول 

 اجلسٛمٞم٦م ُمع اٟمْمامُمٝم٤م ُمـ طمّمؾ ىمد و قمٚمٞمٝم٤م اعمحٛمقًم٦م الؿمت٘م٤مىمٞم٦م ومّمقهل٤م

 و ٤مقم٘مٚمٞم ضمقهرا ّمػمي ومٙمٞمػ اًمٓمبٞمٕمل الٟمس٤من هق و واطمد ـمبٞمٕمل ٟمقع احلٞمقاٟمٞم٦م

 وم٤من الضمس٤مم و اعمقاد سمٕم٤ممل هل٤م ٕمٚمؼشم ل اًمتل اعمٗم٤مرىم٦م اًمّمقر ُمـ ُمٕم٘مقًم٦م صقرة

 ٟمحّمؾ يمٞمػ اعم٤مدة ُمع اًمقطمدة سمٕمد و ًمٚمقطمدة ي١مدي اًمٓمبٞمٕمل اًمٜمقع شمريمٞم٥م

 .قمٜمٝم٤م اعمجرد ُمع وطمدة

 اًمِمخص خيرج مم٤م الؿمتداد و الؿمتداد ومٞمف جيقز اًمقضمقد سم٤من قمٜمف اضم٤مب و 

 و اًمسقاد اؿمتداد ذم يمام سم٤مًم٘مقة آظمر ٟمقع امم اشمّم٤مًمٞم٤م شمدرجي٤م ضم٤ماظمرا ٟمققمف ُمـ
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 ُمث٤مر و اًمْمٞمؼ ُمٜم٤مط وم٤معم٤مهٞم٦م اعم٤مهٞم٦م همػم ًمٚمٌمء وم٤مًمقضمقد همػمه٤م و احلرارة

 ُمثال اًمسقاد اؿمتداد ومٗمل اهلقهقي٦م ُمقضم٥م و اًمسٕم٦م ُمالك اًمقضمقد و الظمتالف

 و دطمقاوم ٤موضمقده اُم٤م و ُمتخ٤مًمٗم٦م احل٤مًمؽ اًمسقاد و اًمٜمٞمٚمٞم٦م و اخلرضة ُم٤مهٞم٤مت

 ان ُمـ ُم٤مٟمع ومال درضم٤مت هل٤م و اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمقطمدة ُمس٤موق اًمقضمدان الشمّم٤مل

 . ؿمدأ ُمرشمب٦م ذم جمردا و شمب٦مرُم ذم ُم٤مدي٤م اًمٌمء يٙمقن

 ذم اًمقارد ان طمٞم٨م( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ اعمت٘مدم الؿمٙم٤مل قمٛمؼ ىمد و

 يمٞمػ ةاعم٤مد قملم هق ُم٤م ان هق و واطمدة ضمٝم٦م ُمـ حمذور( ) اعمت٠مهللم صدر يمالم

 أظمريلم ضمٝمتلم ذيمر( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ًمٙمـ و ،اعمجرد لمقم يٙمقن

 اًمتٕملم طمٞمثٞم٦م طمٞمثٞمتف اًمٗمّمؾ ان طمٞم٨م ُمـ الؿمٙم٤مل جيلء اٟمف ومذيمر ًمالؿمٙم٤مل

 طمٞمقاٟم٤م ٜمب٤متًما يّمػم طمٞم٨م الظمرى اعمقاوع ذم و الهب٤مم طمٞمثٞم٦م يّمػم ومٙمٞمػ

 ومٙمٞمػ قمٜمدهؿ ٟمقع اًمٕم٘مؾ و اًمٜمٗمس ان طمٞم٨م ُمـ و اعمبٝمٛم٦م اهلٞمقمم ومب٤مقمتب٤مر ُمثال

 صقرة يمؾ وم٤من واطمداً  ٟمققم٤مً  اعمتٕمددة اًمّمقر ُمع اًمٜمٗمس اٟمْمامم ُمـ احل٤مصؾ يٙمقن

 طمّمٚم٧م ُمتٕمددة صقر اٟمْمٛم٧م وم٤مذا ٟمقع اٟمْمامُمٝم٤م ُمـ طمّمؾ ًمٚمٜمٗمس اٟمْمٛم٧م ذاا

 اًمٜمٗمس و ًمّمقرة اعمٕمروو٦م اًمٜمٗمس سملم وطمدة شمقضمد ومال ُمتٕمددة اٟمقاع هٜم٤مك

 . خمتٚمٗم٤من ٟمققم٤من لهنام اظمرى ًمّمقرة اعمٕمروو٦م

 اًمذي اعمحذور يدومع ل اعمزسمقر اجلقاب انف ٤مٟمّمال ًمٙمـ و ذيمروه ُم٤م هذا

 شمّمػم ومٙمٞمػ اًمتٕملم طمٞمثٞم٦م طمٞمثٞمتف ُم٤م ان ُمـ( ) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ًمف اؿم٤مر

 اعمقضمب٦م اجلقهري٦م احلريم٦م و اًمقضمقد ذم اًمتِمٙمٞمؽ ومٙمرةٟمٕمؿ  الهب٤مم طمٞمثٞم٦م طمٞمثٞمتف

 هب٤م يّمقر لن شمّمٚمح قطمدةًمٚم احل٤مومظ اعمراشم٥م سملم الشمّم٤مل و اًمقضمقد لؿمتداد
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 .خمتٚمٗم٦م اًمٜمقع ذا و جمردا و ُم٤مدي٤م وطمدشمف ُمع اًمٌمء يمٞمػ اٟمف

 صقراً  اًمذهٜمٞم٦م اًمّمقر ومرض ُمـ ٟمِم٠م الؿمٙم٤مل ان ٟم٘مقل ان يٛمٙمـ و هذا

 .وم٤مؾمدان اعمبٜمٞملم هذيـ يمال ان ُمع طمدوصم٤م ُم٤مدي٦م اًمٜمٗمس ان ومرض وُمـ

 اًمٗمّمقل و اًمّمقر سملم اًمٜمسب٦م لن ذًمؽ و صقر ل اقمراض ٤مومالهن :الول اُم٤م

 الًمت٘م٤مء ومرص يٛمٙمـ ل و اًمتب٤ميـ هل قمداه٤م قمام هل٤م اعمٛمٞمزة و ًمالٟمقاع اعمس٤موي٦م

 اًمّمقر ان هٜم٤م اعمٗمروض و القمراض سمخالف وضمف ُمـ ٛمقمٕماًم سمٜمحق ومٞمٝم٤م

 . وضمف ُمـ اًمٕمٛمقم سمٜمحق سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام شمٚمت٘مل اًمذهٜمٞم٦م

 ىم٤مسمؾ سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق ان ُمع اًمٕمرض و اًمّمقرة سملم اًمتٗمريؼ قمغم ُمبٜمك فيمٚم هذا و

 اًمٕمرض و ضمقهر ومٝمق ًمف حمت٤مج حمؾ ذم ُمقضمقد اًمّمقرة سم٤من ذيمرو وم٤مهنؿ ًمٚمٜمٔمر

 سمخالف ومٕمٚمٞمتٝم٤م ذم ًمٚمّمقرة حمت٤مضم٦م اعم٤مدة وم٤من قمٜمف  ـٖمُمست ُمقوقعُمقضمقد ذم 

 . ومٕمٚمٞمتف ذم ًمٚمٕمرض حيت٤مج ل ومٝمق اعمقوقع

 ومٝمل رء ذم ُمقضمقدة داُم٧م ُم٤م اًمّمقرة ومالن اول اُم٤م ٟمٔمر ُمـ خيٚمق ل هذا و

 ان امم ُمْم٤موم٤م هذا اجل٤مٟمبلم ُمـ احل٤مضم٦م ًمٚمزوم اًمدور ومٞمٚمزم سم٤مًمت٤مزم و فًم حمت٤مضم٦م

 ي٘م٤مل ومٙمٞمػ اًمٜمٗمس هل و اًمّمقرة سمدون اعمقت سمٕمد يقضمد ُم٤مدة هق اًمذي اًمبدن

 . اًمّمقرة امم ومٕمٚمٞمتٝم٤م ذم حمت٤مضم٦م اعم٤مدة ان

 ذم اًمٕمرض و اًمّمقرة امم حمت٤مضم٤من اعمقوقع و اعم٤مدة ُمـ يمال وم٤من صم٤مٟمٞم٤م اُم٤م و

 . اًمٕمرض و سم٤مًمّمقرة اماشمّم٤مومٝم ومٕمٚمٞم٦م

 احت٤مده٤م ٗمرضسم ال ذاشم٤م ُم٤مدي٦م شمٙمقن ان ؾ٘مٕمي يمٞمػ اًمٜمٗمس ومالن :اًمث٤من اُم٤م و

 هذا ان ٧مومقمر ىمد اٟمؽ ُمع اجلقهري٦م سم٤محلريم٦م ذًمؽ سمٕمد قمٜمٝم٤م دمرد صمؿ اعم٤مدة ُمع
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 . حم٤مل وضمقديـ سملم الحت٤مد

 .  الول ًمالؿمٙم٤مل سم٤مًمٜمسب٦م يمٚمف هذا

 ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ هل ىمقة ٞمثٞم٦مطم و ومٕمٚمٞم٦م طمٞمثٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمس ان: اًمث٤من الؿمٙم٤مل

 اًمٌمء ذم يم٤من يمٚمام و اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة طمٞم٨م ُمـ سم٤مًم٘مقة و اجلسٛمٞم٦م اًمّمقرة طمٞم٨م

 صقرة و ًمٚم٘مقة طم٤مُمٚم٦م ُم٤مدة ُمـ ُمريمب٤م يٙمقن ان ًمزم ىمقة طمٞمثٞم٦م و ومٕمٚمٞم٦م طمٞمثٞم٦م

 فلٟم صقرة و ُم٤مدة ُمـ اجلسؿ يؽميم٥م اًمٙمؼمى هذه ُمـ اٟمٓمالىم٤م و ًمٚمٗمٕمٞمٚم٦م طم٤مُمٚم٦م

 . ظمرأ اؿمٞم٤مء ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًم٘مقة و الشمّم٤مًمٞم٦م ّمقرةاًم ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ

 ذم ذًمؽ اووح ىمد و شمب٘مك ان و لسمد اًمٜمٗمس ان ذيمرو ُمٜمٝم٤م اٟمٓمالىم٤م و

 . اًمٜمٗمس شمريم٥م ومٞمٚمزم قمٚمٞمف و الؾمٗم٤مر

 ومٕمال و ىمقة اًمٌمء يم٤من ًمق يٚمزم اٟمام اًمؽميم٥م سم٤من( ) اعمت٠مهللم صدر اضم٤مب و

 حمسقؾم٦م شمٙمقن سم٤من واطمدة ٟمِم٠مه ذم ًمٙمٜمٝم٤م و اؿمٞم٤مء أو واطمد رء امم سم٤مًم٘مٞم٤مس

 سم٤مًم٘مقة و اجلسٛمٞم٦م اًمّمقرة سمحس٥م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٌمء يمقن و يمٚمٝم٤م ُمٕم٘مقًم٦م أو يمٚمٝم٤م

 و حمسقؾم٦م اجلسٛمٞم٦م وم٤مًمّمقرة اًم٘مبٞمؾ هذا ُمـ ًمٞمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة سمحس٥م

 .األظمرى ٟمِم٠مة شمٖم٤مير ٟمِم٠مة ُمـ ُمٜمٝم٤م ؾومٙم ُمٕم٘مقًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة

 يٙمقن ًمٙمل اًمؽميمٞم٥م شم٘متْمٞم٤من ُمتخ٤مًمٗمت٤من طمٞمثٞمت٤من يقضمد اٟمف شم٘مقل ىمد و

 هلذه اًمٙمامًمٞم٦م اًمّمقر آظمر اًمٜمٗمس يمقن مه٤م و الظمرى طم٤مُمؾ همػم اطمدمه٤م طم٤مُمؾ

 . اًمّمقري٦م ًمٚمٛمقضمقدات اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمقاد اول يمقهن٤م و اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمقضمقدات

 ل اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمقضمقدات هلذه اًمٙمامًمٞم٦م اًمّمقر اظمر اًمٜمٗمس يمقن ان: اجلقاب و

 ُم٤م اعمقضمقد لن ي١ميمده سمؾ اًمّمقري٦م قداتًمٚمٛمقضم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمقاد اول يمقهن٤م خي٤مًمػ
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 اومم امم يتخط مل احلٞمقاٟمٞم٦م و اًمٜمب٤مشمٞم٦م و اجلامدي٦م و اجلسٛمٞم٦م طمدود يتج٤موز مل

 . سمٜم٘مٚمف ًمٜم٤م ٦مطم٤مضم ل سمٛم١ميد هذا ديا صمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م درضم٤مت

 :قمٚمٞمف يرد و اجلقاب ُم٘م٤مم ذم( ) اعمت٠مهللم صدر ُم٤مذيمره هذا

 و واطمد رء امم سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٕمؾ و قةىم ًمف اًمٌمء يم٤من ًمق يٚمزم اًمؽميمٞم٥م ان -1

 يم٤مف همػم الحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م اذ الٟمْمامُمل اًمؽميمٞم٥م اًمتزام ُمـ سمد ومال طمٞمٜمئذ

 . احت٤مدي ل اٟمْمامُمل ُمريم٥م اٟمف ي٘متيض اجلسؿ شمريم٥م ومدًمٞمؾ اًمقضمقد ةًمقطمد

 صمؿ آظمر رء ومٕمٚمٞم٦م و رء ىمقة طم٤مُمؾ اًمٌمء يمقن ُمـ اًمؽميم٥م يٚمزم ل اٟمف صمؿ

 . ٟمِم٠مشملم ُمـ أو واطمدة ٟمِم٠مة ُمـ  يٙمقن سم٤من ؼريٗماًمت ُمٕمٜمك ومام ًمزمًمق 

 اٟمف اًمٙمالم ذاه ُمٗم٤مد اذ اجلسؿ شمريم٥م قمغم اًمدًمٞمؾ ومس٤مد هذا ُمـ يٚمزم اٟمف -2

 .  اًم٘مقة طم٤مُمٚم٦م و اًمٗمٕمٚمٞم٦م طم٤مُمٚم٦م اًمٜمٗمس شمٙمقن ان ُمـ ُم٤مٟمع ل

 يٛمٙمـ ل هذا قمغم اٟمف ي٘م٤مل ل) (:) اًمسبزواري احلٙمٞمؿ ىم٤مل هٜم٤م وُمـ

 ي٘مقل يمام ًمٚمٙماملت ىمقة يمذاًمؽ ومٕمٚمٞم٦م اهن٤م يمام سٛمٞم٦ماجل اًمّمقرة اذ اهلٞمقمم اصمب٤مت

 .( اجلسؿ سمبس٤مـم٦م اًم٘م٤مئٚمقن الذاىمٞمقن

 اعمت٠مهللم صدر يمالم شمٗمسػم ظمالل ُمـ الؿمٙم٤مل هذا قمـ جيٞم٥م ان طم٤مول صمؿ

( )ُمراده ان ومذيمر اظمر تٗمسػمسم ( )ُم٤مدة ًمٞمس اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ ان) هق 

 ـمبٞمٕمل عمقضمقد طم٤مُمؾ ـمبٞمٕمل ُمقضمقد اعمّمٓمٚمح٦م اعم٤مدة لن ُمّمٓمٚمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م

 .  شمٕمدد و شمريم٥م هٜم٤م و ـمبٞمٕمٞم٦م واطمدة ٟمِم٠مة ذم ُمٕمف سم٤مق اظمر

 اًمٕم٘مؾ ُمع يب٘مك ومال اًمٜمٗمس هل سمام اًمٜمٗمس هق اًمذي اًمٓمبٞمٕمل اعمقضمقد واُم٤م

 امم شمبدهل٤م دقمٜم سم٤مًمٕمرض اعمحسقؾم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمّمقر ُمـ رء يب٘مك ل يمام سم٤مًمٗمٕمؾ
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 سمؾ اعم٘مبقل ُمع اًم٘م٤مسمؾ جيتٛمع سمحٞم٨م هلذه ىم٤مسمٚم٦م شمٚمؽ ًمٞمس٧م و سم٤مًمذات اعمٕم٘مقلت

 شمبدل ذم يمام) شمقوع سمٙمٚمٞمتٝم٤م وهذه اي( شمقوع سمٙمٚمٞمتٝم٤م هذه شمرومع سم٤ممجٕمٝم٤م شمٚمؽ

 اًمساموات و الرض همػم الرض يبدل الظمروي٦م سم٤مًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م اًمٜمِم٠مة

 اعمٕمٚمؿ يمالم ذم ُمر يمام اًمٕم٘مؾ ًمٕم٤ممل ُم٤مدة ؿمبٞمف اهلٞمقلن وم٤مًمٕم٘مؾ سمٞمٛمٞمٜمف ُمٓمقي٤مت

 . ًمٖمػمه وهق ًمٚمٛمستٗم٤مد ُم٤مدة ؿمبٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٘مؾ ان اًمث٤من

 دٕماعمست يٙمقن ان اعم٤مدة ذم الؾمتٕمدادي٦م اًم٘مقة لن اًم٘مقة ؿمبٞمف ومٞمف ةاًم٘مق يمذا و

 سمٕمد ُمٕمدوم )يمقٟمف طم٤مل ذم اي ًمف اعمستٕمد اي هق و ًمف(اعمستٕمد قمـ ظم٤مًمٞم٤م زُم٤من ذم

 . اعمست٘مبؾ ذم ي٘مبٚمف و اعم٘م٤مسمؾ سم٤مًمٕمدم

 ل ام جمرد سمتجريد يم٤من ؾمقاءا يم٤من ردجم اي اعمجردات ذم ممٙمـ همػم وهذا 

 زُم٤من يسٕمف ل جمرد حمٞمط وضمقد ًمف ُمثال اًمٕم٘مكم اًمٙمكم يم٤مًمٜم٤مر اًمقاطمد اعمٕم٘مقل وم٤من

 نُمرهق ُمرا اًمٌمء ىمقة ان ي٘م٤مل ومٙمٞمػ اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٘مؾ قمـ ومْمال ُمٙم٤من ل و

 اًمٜمٗمس أو سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ ص٤مر ىمقًمٜم٤م كُمٕمٜم سم٤محل٘مٞم٘م٦م و زُم٤من ذم ُمٕمدوم أو سمزُم٤من

 ل اعمراشم٥م ذم حمٗمقو٤م واصال طم٘مٞم٘مٞم٤م اشمّم٤مل هٜم٤م ان ٟمٗمس٤م اًمٓمبع سمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ قم٘مال

 .الظمرى حمؾ و ىم٤مسمٚم٦م اطمدامه٤م ان

 ٟم٘مٓمع ومب٤مًمٞم٘ملم يم٤ملوًمٞم٤مت ُمٕم٘مقًم٦م سمّمقر اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ ّمقرشم اذا: ىمٚم٧م ان

  .الظمر اعمٕم٘مقلت ُمـ ًمٙمثػم ىمقة ومٞمف ان

 ُمراشم٥م ٞمقلناهل ًمٚمٕم٘مؾ ايْم٤م و الشمّم٤مف سمٛمٕمٜمك اًم٘مبقل سم٤مًم٘مقة اعمراد: ىمٚم٧م

  تلمٕمّم٘ماًم ُم٤مء ان يّمحح ٤مهب و طمّمص الومم ًمٚمٝمٞمقمم ي٘م٤مل يمام

 ُمرشمب٦م همػم اخل٤مص اعمٕم٘مقل امم حتقل ُمٜمف شمب٦مرومٛم اًمبحر ُم٤مء ل رةاجل ُم٤مء هق
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 .( تحقلشم مل اظمرى

 آظمر ضمقاب وقمٜمدي: )  وم٘م٤مل اًمث٤من الؿمٙم٤مل قمـ آظمريـ ضمقاسملم ذيمر صمؿ

 طم٘مٞم٘مٞم٦م ىمقة و ومٕمٚمٞم٦م اهلٞمقلن ًمٚمٕم٘مؾ ان تزاماًم وهق اووح اًمث٤من الؿمٙم٤مل قمـ

 يّمحبٝم٤م اًم٘مقة و ٟمٗمسف اىمٝم٤مدُمّم اًمٗمٕمٚمٞم٦م وم٤من اًمٕم٘مؾ ٟمٗمس ذم ريم٥مشم ًمزوم سمال

 قمٚمٞمف اعمٕم٘مقلت شمٕم٤مىم٥م هل و اًمبدن هل اًمٜمٗمس ُم٤مدة و سم٤معم٤مدة ؼاًمتٕمٚم سم٤مقمتب٤مر

 سم٤مقمتب٤مر قمٚمٞمف اعم٘مقي اعمٕم٘مقلت ذم اًمتٕم٤مىم٥م و ىمقة سمٕمد ىمقة ُم٤مدشمف قمغم يتٕم٤مىم٥م

 سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٘مؾ ذم ُمثال اًمٗمرس ُمـ اًمٍمف اعمٕم٘مقل ان قمروم٧م دىم و يمٞمػ ومتٝم٤ماو٤م

 .واطمد قم٘مؾ اًمػ و اًمٗمٕم٤مل و

 اًمّمقرة و اهلٞمقمم ُمـ ل ًمٙمـ اًمؽميمٞم٥م اًمتزام هق آظمر ضمقاب ايْم٤م و

 يمام امُمراشمبٝم قمغم اعمجردة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقرة و اهلٞمقلن ُمـ سمؾ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م أو اجلسٛمٞم٦م

 ُم٤م يزول ومال اعمٓمٚمؼ الؾمتٕمداد اهلٞمقلن سم٤مًمٕم٘مؾ يدرا ان اٟمف اًمِمٞمخ يمالم ذم ُمر

 و اًمزوال ممٙمـ ومٝمق ظم٤مص ُمٕم٘مقل امم سم٤مًمٜمسب٦م الؾمتٕمداد اريد ان و اًمبدن ذم دُمٜم٤م

 ي٦ماعمحٛمد احل٘مٞم٘م٦م هق و آظمر اؿمٙم٤مل يٜمدومع هبذا

 ٤مٝمضمقمرو ذم صٚم٧م و ٦مقماعمتنم ُمـ اًمذوق اهؾ قمٜمد

 طم٤مًم٦م ل اًمٙمٚمٞم٦م ٕم٘مقلاًم ان ىمرر ىمد و..... قمٜمف دم٤موز و اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ امم

 امم ُم٘م٤مم ُمـ آًمف و قمٚمٞمفاهلل  صغم اخلتٛمل اًمٜمبقي اًمروح يتحقل ومٙمٞمػ هل٤م ُمٜمتٔمرة

 اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ سملم ومٗمرق اًمبدٟمٞم٦م دة٤معما هق اًمتحقلت ُمّمحح ان وم٤مجلقاب ُم٘م٤مم

 ًمف وم٤ملول ًمف اعمّم٤مدق اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ سملم و اًمٓمبٞمٕمل اًمقضمقد فيّم٤مد مل اًمذي

 ُمع زم)آًمف و قمٚمٞمف  صغم ىم٤مل يمام اهلل ؿم٤مء ُم٤م امم ٓمكيتخ اًمث٤من و ُمٕمٚمقم ُم٘م٤مم
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 هذا ُم٤م ذيمره. (.ضم٤مئزا اًمتحقل يم٤من سم٤مىمٞم٤م اًمبدن دام ومام احلديـ.........( اهلل

 : ٟم٘م٤مط ذم اوم٤مده ُم٤م شمٚمخٞمص يٛمٙمٜمٜم٤م و

 طم٤مُمٚم٦م اًمٜمٗمس شمٙمقن سم٤من ُم٤مٟمع ل سم٤مٟمف اعمت٘مدم الؿمٙم٤مل قمـ اجلقاب ان-1

 يستٚمزم سم٤مًم٘مقة هق ُم٤م ٟمِم٠مة شمٖم٤مير ٟمِم٠مة ُمـ ومٕمكم ُم٤مهق نل اًم٘مقة طم٤مُمٚم٦م و اًمٗمٕمٚمٞم٦م

 . اجلسؿ شمريم٥م قمغم اًمدًمٞمؾ ومس٤مد

 ان:  ومٜم٘مقل آظمر سمجقاب ٟمجٞمد ان و سمد ل اعمحذور هذا ُمـ شمٗمّمٞم٤م اٟمف-2

 اًم٘مقة و اعم٤مدة ؿمبٞمف هق سمؾ ُمّمٓمٚمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ُم٤مدة ًمٞمس اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ

  .اعم٤مدة ذمومٞمف ؿمبٞمٝم٦م سم٤مًم٘مقة الؾمتٕمدادي٦م  الؾمتٕمدادي٦م

 اًمٜمٗمس ومالن اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمّمقر ُمّمٓمٚمح٦م ُم٤مدة ًمٞمس اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ ان ُم٤ما -3

 و يرشمٗمع سمٙمٚمٞمتف اًم٘م٤مسمؾ سمؾ اعم٘مبقل ُمع اًم٘م٤مسمؾ جيتٛمع سمحٞم٨م شمب٘مك ل اًمٜمٗمس هل سمام

 و وضمقد صقرة سم٤مٟمف وم٤معمتّمػ صقرة سم٤مٟمف يتّمػ ًمٚمٜمٗمس آظمر وضمقد سمدًمف يقوع

 ي٘مبؾ سمٜمٗمسف اًمس٤مسمؼ اًمقضمقد ًمٞمس و آظمر وضمقد اًمّمقرة قمـ اًمٕم٤مري٦م اًمٜمٗمس

 . اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمقر

 الؾمتٕمدادي٦م اًم٘مقة ومالن اعم٤مدة سم٘مقة ؿمبٞمف اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مقة ان اُم٤مو-4

 و اًمٜمٗمس ان طمٞم٨م و سم٤مًمزُم٤من ُمرهقٟم٤م اعم٘مبقل و اًم٘م٤مسمؾ يٙمقن ان شم٘متيض اعم٤مدة ذم

 شمتّمػ ان يٛمٙمـ ل ومٚمذا ُمٙم٤من ل و زُم٤من فيسٕم ل اعمجرد ان و جمردة اًمّمقر

 اذا حّمي اٟمام هذا وم٤من سم٤مًم٘مقة سم٤مهن٤م اًمّمقر شمتّمػ ان يٛمٙمـ ل و ىمقة سم٤مهن٤م اًمٜمٗمس

 اًمّمقرة يم٤مٟم٧م و ُمٕمدوُم٦م ومٞمف اًمّمقر يم٤مٟم٧م زُم٤من ذم ُمقضمقدة اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م

 و اًمٜمٗمس شمٙمقن ان ٘متيضي هذا و الؾمت٘مب٤مل ذم شمقضمد ًمٙمٜمٝم٤م و احل٤مل ذم ُمٕمدوُم٦م
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 . زُم٤مٟمٞم٦م اًمّمقر

 اًمٕم٘مؾ ص٤مر ي٘م٤مل نا يّمح ل اٟمف اًمٙمالم هذا لزم ان يتخٞمؾ ىمد اٟمف -5

 ًمٚمٕم٘مؾ حمال و ىم٤مسمال سم٤مًم٘مقة اًمٕم٘مؾ ًمٞمس اٟمف اعمٗمروض لن سم٤مًمٗمٕمؾ قم٘مال سم٤مًم٘مقة

 . سم٤مًم٘مقة ًمٚمٕم٘مؾ ُمٖم٤مير آظمر وضمقد سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕم٘مؾ اذ سم٤مًمٗمٕمؾ

 ضمٝم٦م ُمـ حمٗمقو٦م هل و اًمقطمدة هق اًمتٕمبػم هذا ُمّمحح ان( ) اضم٤مب و

 . اعمراشم٥م سملم حمٗمقظ اصؾ وضمقد ضمٝم٦م ُمـ و الشمّم٤مل

 قم٘مال سمٜمٗمسف هق اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ ًمٙمقن ووقح هٜم٤مك يٙمـ مل اذا اٟمف -6

 اعمدرك اًمٕم٘مؾ ًمٙمقن ووقح ومٝمٜم٤مك ًم٘مقشمف طم٤مُمال و ًمف ُم٤مدة يٙمقن سمحٞم٨م سم٤مًمٗمٕمؾ

 ًمٚمّمقر ُم٤مدة اٟمف يٕمٜمل هذا و ري٤متٔماًمٜم ايمتس٤مب قمغم وىم٤مسمٚمٞم٦م ىمقة ًمالوًمٞم٤مت

 . ُم٘مبقًم٦م هل و هل٤م ىم٤مسمال و حمال يٙمقن سمحٞم٨م

 يٙمقن ان سمد ل و ّم٤مفشمال سمٛمٕمٜمك اًم٘مبقل و اًم٘مقة سم٤من ذًمؽ قمـ اضم٤مب و

 ضمٝم٦م ُمـ هل اعمتّمقرة اًمقطمدة سم٤من ي٘م٤مل أو ي٘م٤مل هٙمذا اعمج٤مزي الشمّم٤مف اعمراد

 همػم اًمّمقر ومٞمٝم٤م حتؾ مل اًمتل وم٤معمرشمب٦م اعمراشم٥م ٟمٗمس اظمتالف ُمع اعمراشم٥م سملم اجل٤مُمع

 . ىمبقل يقضمد ومال اًمّمقر ومٞمٝم٤م طمٚم٧م اًمتل اعمرشمب٦م

 اهلٞمقمم ٗم٤مظحاٟم ُمع ّمصطم الومم ًمٚمٝمٞمقمم ان ُمـ: ي٘م٤مل ُم٤م ٟمٔمػم هذا و

 ُم٤مء ان ّمٕمتلمىم ذم اجلرة ُم٤مء ريؼأ اذا ومٞمام ي٘م٤مل ان صح ًمذا و ومٞمٝم٤م الومم

 شمٕمدد شمٜم٤مذم ل وطمدة هل اًمقطمدة ومٝمذه اًمبحر ُم٤مء ل اجلرة ُم٤مء هق ّمٕمتلم٘ماًم

 .احلّمص

 سم٤مقمتب٤مر اهلٞمقلن اًمٕم٘مؾ شمّمح٥م اًم٘مقة سم٤من صم٤مٟمٞم٤م ٟمجٞم٥م ان يٛمٙمـ اٟمف-7
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 .اًمبدن اي سم٤معم٤مدة شمٕمٚم٘مف

 اًمّمقر و اهلٞمقلن ُمـ اًمٜمٗمس سمؽميم٥م ٟمٚمتزم سم٤مٟم٤م صم٤مًمث٤م ٟمجٞم٥م ان يٛمٙمـ و -8

 .اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمّمقرة و اجلسٛمٞم٦م اًمّمقر و اهلٞمقلن ُمـ ل اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 سمٕمد( |) ًمٚمٜمبل اًمتٓمقرات و اًمتحقلت ٟمٕم٘مؾ يمٞمػ اٟمف يِمٙمؾ ىمد اٟمف -9

 . هل٤م ُمتٜمرضة ًم٦مطم٤م ل اًمٕم٘مقل ان احل٤مل و اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ امم وصؾ ان

 همػم اًمٕم٘مقل سملم و ًمٚمامدة اعمّم٤مدوم٦م اًمٕم٘مقل سملم ومرق يقضمد اٟمف: اجلقاب و

 اًمتل اًم٘مدؾمٞم٦م ساًمٜمٗمق و اًمث٤مٟمٞم٦م سمخالف اًمتٓمقر شم٘مبؾ وم٤ملومم ًمٚمامدة اعمّم٤مدوم٦م

 ُمقضمقدا اًمبدن دام ومام اًمبدن ًمقضمقد الول ىمبٞمؾ ُمـ اًمٗمٕم٤مل اًمٕم٘مؾ سمٚمٖم٧م

 .ضم٤مئز وم٤مًمتحقل

 قمغم اًمدًمٞمؾ سم٤من( ) اعمت٠مهللم صدر قمـ يداومع ان ـومٞمٛمٙم الومم اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م

 ُمـ ل واطمدة ٟمِم٠مة ُمـ هل٤م سم٤مًم٘مقة هق ُم٤م و سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤مهق لن شم٤مم الضمس٤مم ٥مشمريم

.  ٟمِم٠مشملم

 ُم٤م اًمٜمٗمس ذم اذ اًمٜمٗمس شمريم٥م يٜمٗمل ل اعم٘مدار هذا سم٤من ي٘م٤مل ان يٛمٙمـ ٟمٕمؿ 

 وم٤مًمّمقرة شملمٟمِم٠م ُمـ ل واطمدة ٟمِم٠مة ُمـ اهنام ُمع سم٤مًم٘مقة هق ُم٤م و سم٤مًمٗمٕمؾ هق

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م يم٤مًمّمقرة حمسقؾم٦م همػم جمردة هل و سم٤مًمٗمٕمؾ هل٤م صم٤مسمت٦م ًمٚمٜمٗمس اًمٜمققمٞم٦م

 ُم٤م قمٞمٜمف هق سم٤مًم٘مقة ُم٤م يم٤من اذا ال اؾمتٜمت٤مضمف يٛمٙمـ ل اًمؽميم٥م ان:  واًمتح٘مٞمؼ

 اجلسؿ ٥مشمريم قمغم وم٤مًمدًمٞمؾ الٟمْمامُمل سم٤مًمؽميمٞم٥م يٚمتزم ان سمد ل وطمٞمٜمئذ سم٤مًمٗمٕمؾ

 .وم٤مؾمد

 سمِمٙمؾ يمالُمف( ) اعمت٠مهللم صدر يمالم ذم ريـفماًمٜم٤م سمٕمض ومن ىمد و هذا
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 و واطمد قمرض ذم يمٚمٝم٤م اعمحسقؾم٦م اًمٙماملت أن :طم٤مصٚمف و  1الؾمٗم٤مر وم٤مٟمٔمر آظمر

 . سمٞمٜمٝمام ـمقًمٞم٦م ل و واطمد قمرض ذم يمٚمٝم٤م اعمٕم٘مقلت يمذا

 يٙمقن اًمتل اًمٓمقًمٞم٦م ل اًمٕمروٞم٦م اًمٙماملت هق اعمقوقع شمٙمثر يقضم٥م اًمذي و

 اجلٛمع سمٜمحق قمٚمٞمف ُمِمتٛمال يٙمقن و اًمس٤مسمؼ ُمـ الرضمح و القمغم هق ُمٜمٝم٤م اًمالطمؼ

 . اًمٗمّمٚمٞم٦م و اجلسٛمٞم٦م اًمّمقر ذم يمام

 ُمع اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمقضمقدات سم٤من( ) اعمت٠مهللم صدر ؾم٤مىمف اًمذي اعم١ميد ومنو

 و اجلٝم٦م هذه ُمـ ومٞمٝم٤م ضمٝم٦م شمٕمدد ل اٟمف ال سم٤مًم٘مقة ُمٕم٘مقًم٦م و سم٤مًمٗمٕمؾ ـمبٞمٕمٞم٦م اهن٤م

 ُمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م يم٤معمقضمقدات اًمٜمٗمس و اًمٕم٘مكم و اًمٓمبٞمٕمل سملم اعمقضمقدة ٚمٓمقًمٞم٦مًم ذًمؽ

 . سم٤مًمٗمٕمؾ ٘مؾٕماًم امم سم٤مًم٘مٞم٤مس اجلٝم٦م هذه

ؾمتٕمرف  و اًمراسمٕم٦م و اًمث٤مًمث٦م اًمٜم٘مٓم٦م امم شمستٜمد ومٝمل :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م و

 اخلدؿم٦م ومٞمٝمام ومٝمل خمدوؿم٦م.

 سم٤من ىم٤مض وم٤مًمقضمدان ًمٚمقضمدان خم٤مًمٗمت٤من ومٝمام :اًمراسمٕم٦م و اًمث٤مًمث٦م اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م و

 اًمقاضمد اًمقضمقد سمدًمف حيؾ و اًمٗم٤مىمد اًمقضمقد يٜمٕمدم ومال اًمّمقر شم٘مبؾ طمٞمٜمام اًمٜمٗمس

 ظم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس سم٤من اًمقضمدان ي٘ميض هٙمذا و واضمدا ّمػمي سمٜمٗمسف اًمٗم٤مىمد سمؾ

 ضمٕمؾ يٛمٙمـ سمؾ آظمر زُم٤من ذم اعمٕم٘مقًم٦م اًمّمقرة وضمدت صمؿ زُم٤من ذم اعمٕم٘مقل ُمـ

 ٤مزم قمٜمفاخل ان و سم٤مًمزُم٤من حم٤مـم٦م ُمٜمٝم٤م اعمجردات طمتك اعمٛمٙمٜم٤مت ان امم ُم١ميدا هذا

. وم٘مط شمٕم٤ممم و شمب٤مرك هق

 قمغم ٦مفمحمٗمق ذات وضمقد ومرع الشمّم٤مًمٞم٦م اًمقطمدة وم٤من :اخل٤مُمس٦م اًمٜم٘مٓم٦م واُم٤م
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 احلريم٦م قمغم سمٜم٤مءا الشمّم٤مل ظمالل ُمـ اًمقطمدة شمّمقير يِمٙمؾ هٜم٤م ُمـ و اخلط ـمقل

 ذم حمٗمقظ رء يقضمد ل اذ اعمقاد ذم دمري اًمّمقر ذم دمري يمام اهن٤م و اجلقهري٦م

 ت.ٟم٤ماآل مجٞمع

 و اعمراشم٥م سملم ان ىمبقل امم شمرضمع اعمراشم٥م سملم حمٗمقظ اصؾ وضمقد ىودقمق

 اًم٘مقل امم هذا ُمرد و ُمِمؽميم٦م واطمدة طمٞمثٞم٦م ًمٚمٝمٞمقمم و ًمٚمٜمٗمس اعمختٚمٗم٦م احلّمص

 . ُمِمؽمك ضمد يقضمد اًمٓمبٞمٕمل اًمٙمكم لسمٜم٤مء السم٤مء سملم سم٤من

 اًم٘مبقل ان دقمقى وم٤من ٟمٔمر خيٚمق ل سمف اضم٤مب ومام :اًمس٤مدؾم٦م اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م و

 ٤مدقم طم٘مٞم٘مٞم٤م الشمّم٤مف يم٤من اذا و اًمقضمدان ظمالف اعمج٤مزي ّم٤مفالشم سمٛمٕمٜمك

 .اعمحذور

 يٙمـ مل ُم٤م يٙمٗمل ل سم٤معم٤مدي اعمجرد ؼشمٕمٚم ان قمٚمٞمٝم٤م ومػمد :اًمس٤مسمٕم٦م اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م و 

 سملم الحت٤مد ولن اول جمرد اٟمف ومرض ظمالف لٟمف حم٤مل هق و ٤ماحت٤مدي اًمؽميمٞم٥م

 .حم٤مل اآلظمر قمـ يست٘مؾ ان يٛمٙمـ ُمٜمٝمام يمؾ وضمقديـ

 ُم٤مدي٦م اًمٜمٗمس ان و سم٤ملؿمٙم٤مل ؿٞمسٚمشم هذا ان قمٚمٞمٝم٤م ومػمد :اًمث٤مُمٜم٦م اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م و 

 . ُمريمب٦م و

 سمٕمض ان شمسٚمٞمؿ قمغم ُمبٜمٞم٤من باجلقا و وم٤ملؿمٙم٤مل :اًمت٤مؾمٕم٦م اًمٜم٘مٓم٦م اُم٤م و

 اًمٜمٗمس ًمٓم٤مئػ ُمـ اًمن ًمٓمٞمٗم٦م ُمٕمٜمك هذا ًمٕمؾ و اًمٗمٕم٤مل  اًمٕم٘مؾ ُمع شمتحد الرواح

 .الظمٗمك و اخلٗمل و اًمن و اًم٘مٚم٥م و اًمروح و اًمٜمٗمس و اًمٓمبع: اًمسبٕم٦م

 ُمـ سمف  قاطمس ُم٤م ّمقص٤مظم ُمٕم٘مقل همػم ومٝمق فم٤مهره ُمٜمف اريد ان اٟمف احلؼ و 

 . حم٤مل هرااجلق سملم الحت٤مد ان
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 و اًمتٖمػم ان الؿمٙم٤مل ُمبٜمك ان :ومٜم٘مقل اعمت٘مدُم٦م الضمقسم٦م ومس٤مد اشمْمح ان وسمٕمد

 امم ُمٗمت٘مر زُم٤من طم٤مدث يمؾ ان ضمٝم٦م ُمـ اعم٤مدي قمغم ال مه٤موّ ـمر يٛمٙمـ ل احلريم٦م

 . ُم٤مدة و ُمدة

 يتْمح هبذا  و اعمجردات شمٖمػم ذم حمذور ل اٟمف و شم٤مم همػم هذا ان اًمتح٘مٞمؼ و

 امم طم٤مضم٦م سمال يم٤معمالئٙم٦م ًمٚمٛمجردات اًمتٖمػم و احلريم٦م شمٜمس٥م اًمتل اًمرواي٤مت ُمٕمٜمك

 ان سمٕمد اعمت٘مدُم٦م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة سملم و سمٞمٜمٝم٤م ؼٞموماًمتق يمٞمٗمٞم٦م ذم شمٙمٚمػ و شمٕمسػ

 . همػمشم٤مُم٦م اهن٤م امج٤مل قمروم٧م

 .اًمبح٨م هذا ذم ايراده ىمّمدٟم٤م ُم٤م آظمر هذا وًمٞمٙمـ

 يقم سمف يٜمٗمٕمٜم٤م ان و ،اًمٙمريؿ ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م جيٕمٚمف ان شمٕم٤ممم و شمب٤مرك اهلل ٟمس٠مل

 اًمٗمراغ يم٤من و ،ؾمٚمٞمؿ سم٘مٚم٥م اهلل اشمك ُمـ ال سمٜمقن ل و ُم٤مل ومٞمف يٜمٗمع ل يقم اًمديـ

 قمغم اًمروقي٦م اعمب٤مريم٦م اًمب٘مٕم٦م ذم هجري٦م 1437 ؾمٜم٦م ؿمٝمقر ُمـ ؿمقال 13 ذم ُمٜمف

.  حتٞم٦م و ؾمالم اًمػ اًمػ ُمنمومٝم٤م

 اًمٖمٜمل رسمف رمح٦م امم اطمقضمٝمؿ و اًمٕمٚمؿ ـمٚمب٦م ىمؾأ اًمداصمرة سمٞمٛمٜم٤مه ررهطم وىمد

 اًمِمٞمخ سمـ  ُمٝمدي اًمِمٞمخ اعم٘مدس سمـ(  شمٕم٤ممم اهلل ؾمٚمٛمف) اًمديـ قمز احل٤مج سمـ طمٞمدر

 اسمراهٞمؿ حمٛمد اًمٕمٔمٞمؿ اًمِمٞمخ سمـ ُمٝمدي اًمِمٞمخ سمـ طمسلم حمٛمد ُمػمزا سمـ قمكم

 .(قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل قمٗمك) ( الؿم٤مرات ص٤مطم٥م) اًمٙمٚمب٤مد



 اًمٗمٝمرؾم٧م()

 5.........................................................ُم٘مدُم٦م اعمريمز

 7........................................................ُم٘مّدُم٦م اعم١مًمػ

 9.....................................(ذم شم٠مريخ اًمبح٨م) األُمر األول:

 14................ات اعمؽمشمب٦م قمغم اًم٘مقل سم٤ملحت٤مد(اًمث٤من: )ذم اًمثٛمر األُمر

 21.......(أيْم٤مٚمقم احلسٞم٦م هؾ دمري هذه اًمٜمٔمري٦م ذم اًمٕم): األُمر اًمث٤مًم٨م

 22.......د اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل واًمٕمٚمؿ احلْمقريٟمٔمري٦م احت٤م) األُمر اًمراسمع:

 35.....(وضمقد قمدة ُمٕم٤من ًمٜمٔمري٦م احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل) اخل٤مُمس: األُمر

 35.............................(احت٤مد اًمٕم٘مؾ واعمٕم٘مقل)اًمس٤مدس:  األُمر

 37.......(قمٚمٞمف واألدًم٦مذم ُمٕمٜمك احت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقل ) األول:ؾ اًمٗمّم

 37...............................حت٤مد اًمٕم٤مىمؾ واعمٕم٘مقلا :األولاًمتٗمسػم 

 37....................................سمره٤من اًمتْم٤ميػ  األول:اًمدًمٞمؾ 

 59.......................ُمٕم٘مقًم٦م و قم٤مىمٚم٦م اًمّمقرة أن قمغم :اًمث٤من اًمدًمٞمؾ

 61..............................اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد :اًمث٤من اًمتٗمسػم

 63............................اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ لحت٤مد :اًمث٤مًم٨م اًمتٗمسػم

 77.............................اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ حت٤مد ل راسمع:اًم اًمتٗمسػم

 83..........................( اعم٘م٤مم ذم( ) اًمٓمب٤مـمب٤مئل احلٙمٞمؿ يمالم)

 96.............................................(اًمرئٞمس ًمٚمِمٞمخ يمالم)
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 133.................اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ و اًمٕم٘مؾ لحت٤مد خل٤مُمس:ا اًمتٗمسػم

 137............(اعمٕم٘مقل و اًمٕم٤مىمؾ احت٤مد قمغم اًمرئٞمس اًمِمٞمخ اؿمٙم٤ملت)

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 




